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TIIVISTELMÄ
Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä - yhdistää alueen kaikkien 14 kunnan
sosiaali- ja terveyspalvelut sekä keskussairaalan samaan organisaatioon. Siun sote aloitti toimintansa vuoden
2017 alussa tuottaen palveluja alueen 168 000 asukkaalle. Pohjois-Karjalassa on lapsiperheitä noin 15 300,
joista erityistä tukea tarvitsevia perheitä arvioidaan olevan 750–1500. Alle 18-vuotiaita alueella on noin 30
000, joista noin 10–15 % arvioidaan tarvitsevan monimuotoista tukea. Siun soteen siirtyi yli 6000 kuntien
sote-ammattilaista. Pohjois-Karjalan maakuntien lisäksi Siun soteen kuuluu myös Heinäveden kunta EteläSavon maakunnasta. Koko maakunnan kattava organisaatio ja uudet palvelurakenteet tarjoavat erinomaisen
väylän kehittää alueen sosiaali- ja terveyspalveluja kokonaisuutena. Siun sotessa ja Pohjois- Karjalan alueella
muutoskokonaisuuden tavoitteena on kehittää perhekeskustoimintamallia alueellisesti kattavaksi
lähipalvelujen kokonaisuudeksi. Perhekeskusmalli tarjoaa rakenteen maakunnan sote-palvelujen ja kuntien
järjestämien palveluiden sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminnan yhteen sovittamiseksi.
Perhekeskustoimintamalli on hakemuksessa mukana koko laajuudessaan.
Perhekeskusmallin kehittämiseen liittyy vahvasti mukaan varhaiskasvatuksen, koulun ja
oppilaitosyhteistyön kehittäminen. Kokonaisuuteen kytkeytyy vahvasti myös erityis- ja vaativien palvelujen
kehittäminen. Erityistason palvelut eivät ole irrallinen kehittämiskokonaisuus erikoissairaanhoidossa ja
lastensuojelussa vaan palveluja kehitetään yhteistyössä matalan kynnyksen perustason palvelujen kanssa.
Erityispalvelujen kehittämiskokonaisuuden muutos koskettaa lasten ja nuorten erikoissairaanhoitoa,
lastensuojelua, vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä erityispalveluita, alaikäisille ja
lapsiperheiden vanhemmille suunnattuja päihdehuollon erityispalveluita, opetustoimen kanssa yhteistyönä
toteutettavia erityistason tukimuotoja, yhteistyössä poliisin kanssa toteutettuja työmuotoja sekä
rikosseuraamuslaitoksen, rikosuhripäivystyksen, yksityisten palveluntuottajien, seurakuntien ja järjestöjen
tuottamia erityispalveluita.
Vaativimman tason kehittämiskokonaisuudessa tehdään yhteistyötä Pohjois-Savon maakunnan osaamis- ja
tukikeskuksen kehittämistyössä (sitoumus kehittämisyhteistyöstä Pohjois-Savon YHDESSÄ! hankkeen
kanssa). Hankkeessa on tarkoitus kiinnittää huomiota erityisesti useita eri palveluita tarvitseviin
lapsiperheisiin ja heidän tarpeista lähtevään palvelujen yhteen sovittamiseen.
Hankekonsortio muodostuu Siun soten kuntayhtymästä, Karelia-ammattikorkeakoulusta ja Itä-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskuksesta (ISO). Yhteistyökumppaneina ovat ainakin alueen kunnat, järjestötoimijat,
seurakunnat, rikosseuraamuslaitos, tutkimus- ja kehittämislaitokset ja Itä-Suomen yliopiston toimijat.
Hankevalmisteluun osallistunut laaja toimijajoukko on sitoutunut omassa toiminnassaan yhteisiin
tavoitteisiin sekä vastaa siitä, ettei päällekkäistä työtä tehdä. Eri rahoituslähteistä (RAY, ESR, EU jne.) samaan
aikaan rahoitettavat hankkeet muodostavat yhdessä P-K LAPE-hankkeen kanssa kustannustehokkaan
hankekokonaisuuden. Hanke sijoittuu hallinnollisesti Siun soten kehittämisyksikköön. Hankkeen
kokonaisbudjetti on 844 604€, alustavasti valtionavustuspäätös on 700 000€.
Tämä asiakirja on edellisen hankehakemuksen arvioinnin perusteella laadittu täsmennys/täydennys. Tässä
keskitytään sosiaali- ja terveysministeristä saaman päätöksen (STM/4235/2016) lisäselvityspyyntöön ja
20.1.2017 käydyssä neuvottelumenettelyssä saatuihin täsmennysohjeisiin ja niissä esiin nousseitten
kysymyksiin vastaamiseen.
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1 KEHITTÄMISKOKONAISUUS
1.1 Hakijan tiedot ja hankealue
Hankkeen hallinnoijana on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (= Siun sote), jonka
muodostaa 14 kuntaa. Palvelutuotannon lähtökohtana on asukkaiden ja henkilökunnan osallistuminen
toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja
kehittämiseen. Pohjois-Karjalassa on
pitkä
yhteisen
tekemisen
ja
kehittämisen
historia.
Yhteisen
sopimisen kulttuuri on alueella vahva ja
totuttu toimintatapa. Alue on kompakti
niin
etäisyyksiltään
kuin
asukasmäärältään
(noin
170 000
asukasta) ja sillä on vain yksi
maakuntakeskus, Joensuu.
Järjestöyhteistyö,
niin
järjestöjen
kesken
kuin
suhteessa
muihin
toimijoihin, on vahvalla pohjalla. Pitkään
jatkunut kehittämisyhteistyö on luonut
rakenteita ja yhteisiä toimintatapoja.
Järjestökenttä on ollut tiiviisti mukana
Siun soten valmistelutyössä, erityisesti
kehittämässä
ja
vahvistamassa
osallisuustyötä. Siun sote alueella on 19
terveysasemaa
(tulevaisuudessa
hyvinvointiasemaa) sekä joka kunnassa
yksi tai useampi toimipistettä, jossa
tarjotaan sosiaalipalveluja.
Kuvio 1. Pohjois-Karjalan maakunta koostuu Pielisen Karjalan, Joensuun seudun ja Keski-Karjalan alueista.

1.2 Hankekonsortion ja toteuttajien työnjaot
Hankekonsortioon kuuluvat hankkeen hallinnoijan ja vetäjän eli Siun soten lisäksi Kareliaammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO). Monitoimijuutta edustavina
yhteistyökumppanina alueen kunnat, järjestöjä, Itä-Suomen yliopisto, alueen kehittämisyhtiöyrityssektorin
edustajina sekä seurakunnat jne. Konsortion jäsenten suhde ja sidos hankehallinnoijaan, Siun sote
kuntayhtymään, vaihtelevat. Karelia-ammattikorkeakoululla ja koulutuskuntayhtymällä on Siun soten kanssa
15.2.2016 hyväksytty strateginen kumppanuussopimus, mikä osaltaan ohjaa yhteistä tekemistä.
Osaamiskeskus, elinkeinoyhtiöt ja muutamat järjestöt ovat taas tehneet jo pitkään yhteistyötä
kehittämiseen, hankkeisiin tai asiakkaiden/potilaiden osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyvissä
kysymyksissä. Kolmannen kategorian muodostavat pienet, vapaaehtoistyöhön nojaavat sosiaali- ja
terveysalan järjestöt, muut hyvinvointia ja terveyttä edistävät, ”ei-sote-järjestöt”, vapaan sivistystyön piiriin
kuuluvat koulutusorganisaatiot ja seurakunnat, joiden kaikkien kanssa yhteistyötä on tehty paikallisesti ja
vaihtelevasti. P-K LAPE-hankeyhteistyö tarjoaa nyt mahdollisuuden uudenlaiseen voimien yhdistämiseen ja
yhteistyötapojen uuteen muotoiluun.
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Järjestötoimijoiden työpanoksen kuvaus on tarkemmin kerrottu liitteessä (Liite 1). Valmisteluvaiheen
toiminta on kuvattu liitteessä (Liite 2). Aikaisempi kehittämistyö liitteessä (Liite 4). Kokemusasiantuntijoiden
rooli on kuvattu kappaleessa 6.4.
Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat: Itä-Suomen yliopisto, Joensuun Nuorisoverstas ry, Joensuun
Perheentalo – verkostoyhteisötalo, Kirkon perheasiainneuvottelukeskus, Lieksan somaliperheyhdistys ry,
Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL), Ohjaamo 2.0 – hanke, Pelastakaa Lapset ry, Perheperustaisen
kuntoutuksen kehittämiskeskus/Honkalampi säätiö, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset, FinFami, Pohjois-Karjalan mielenterveystuki ry,
Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry, Pohjois-Karjalan sovittelutoimisto, Pohjois-Karjalan ViaDia ry,
Rikosuhripäivystys (RIKU) ja Rikosseuraamuslaitos/RISE sekä Pohjois- Karjalan Liikunta, Pokali ry, joka on
maakunnallinen liikunnan ja urheilun asiantuntija-, kehittämis-, ja yhteistyöjärjestö.

Kuvio 2. Hankekonsortio

1.3 Hankkeen hallinto ja organisaatio
Siun soten toiminnan suunnittelua ja toteutusta ohjaavana periaatteena ovat integroidut, asukaslähtöiset
palvelut perus- ja erityispalveluihin. Palvelut kootaan toiminnalliseksi kokonaisuuksiksi, joissa eri
ammattilaisten yhdessä tekeminen ja osaamisen joustava yhdistäminen on myös hallinnollisesti ja
rakenteiden näkökulmasta helppoa ja sujuvaa. Pyrimme arvioimaan ja kehittämään palveluja vertikaalisen ja
horisontaalisen integraation avulla.
Siun soten organisaatio on matriisiorganisaatio, joka koostuu kolmesta toimialueesta; terveys- ja
sairaanhoitopalvelut, ikäihmisten palvelut ja perhe- ja sosiaalipalvelut. Kutakin toimialuetta johtaa
toimialuejohtaja. Siun sote koostuu viidestä maantieteellisestä alueesta; pohjoinen, eteläinen, itäinen ja
läntinen alue, sekä Joensuun kantakaupunki. Alueita johtavat kunkin toimialueen palvelujohtajat ja he
vastaavat alueen toiminnasta, taloudesta sekä toiminnan integraatiosta alueilla. Alueiden lisäksi toimialueille
tulee palvelukokonaisuuksia, joita palvelupäälliköt kehittävät ja koordinoivat Siun soten alueen
yhdenmukaisten ja tasa-arvoisten palveluprosessien ja sisältökokonaisuuksien varmistamiseksi.
Aluerakenteen tavoitteena on turvata vahvat lähipalvelut kullakin alueella. Toimialueiden sisälle on
määritelty palvelukokonaisuudet, joita kehitetään maakunnallisesti. Tällaisia palveluita ovat mm.
ennaltaehkäisevät palvelut, lastensuojelu, kotihoito ja mielenterveys- ja päihdepalvelut. Palvelupäällikön
tehtävässä korostuu kullekin päällikölle nimetyn ko. palvelukokonaisuuden vahva substanssiosaaminen ja
kehityshakuisuus. Työtä tehdään yhdessä LAPE muutosagentin, projektipäällikön sekä muutosohjelmassa
työskentelevien henkilöiden kanssa ml. järjestötoimijat. Seuraavalla sivulla on kuvio (kuvio 3) alueen
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organisaatiosta, joka muotoutui lopulliseen muotoon joulukuussa 2016 vasta P-K LAPE hakemuksen
jättämisen jälkeen.

Kuvio 3: Perhe ja sosiaalipalveluihin kuuluvat toimialueet
Hankkeen hallinnointi: Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) on hankkeen
vastuutaho ja hallinnoi hanketta. Hallinnollisesti hanke sijoittuu Siun sote -kuntayhtymän
kehittämisyksikköön. Kehittämisyksikkö sijoittuu hallinnollisesti toimitusjohtajan alaisuuteen. Hankkeen
vastuulliset toimijat ovat perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialuejohtaja sekä kehittämisyksikön
kehittämisjohtaja.
LAPE-ryhmät ja hankeorganisaatio:
1. Hankkeen maakunnallinen LAPE-ryhmä ohjaa, koordinoi, tulee ja arvioi alueen lapsi- ja perhepalveluiden
muutostyötä. Lisäksi ryhmä toimii vuoropuhelussa maakunnan SOTE-valmistelun sekä muiden
kärkihankkeiden sekä valtakunnallisen LAPE muutostyön kanssa. Maakunnan LAPE-ryhmä on muodostettu
maakunnan hyvinvointiryhmästä. Ryhmässä on edustus kunnista, sairaanhoitopiiristä, aluehallintovirastosta,
järjestökentästä, oppilaitoksista, osaamiskeskuksesta sekä yksityisen palvelutuottajan edustus. Ryhmää on
täydennetty nuorten ja seurakunnan edustajalla.
2. Kunnan LAPE-ryhmien tavoitteena on edistää, ohjata, koordinoida, seurata ja arvioida kunnassa tehtävää
lapsi- ja perhepalvelujen muutostyötä. Kunnan LAPE-ryhmä toimii vuoropuhelussa maakunnallisen ryhmän
kanssa. Jokainen kunta on nimennyt alueelleen kunta LAPE-ryhmän. Pohjois-Karjalan maakunnan ja
Heinäveden ryhmistä 11/13 on sivistystoimen alaisuudessa toimivia ryhmiä, yksi ryhmä on kunnan
lapsiasiainryhmä ja yksi kunnan nuorten ohjaus- ja palveluverkosto. Ryhmiä täydennetään työn alettua niin,
että jokaisessa ryhmässä on sote-, sivistys-, nuorisotoimen, keskeisten järjestöjen ja seurakuntien edustus
sekä nuorten (esim. nuorisovaltuustonedustus) tai kokemusasiantuntijan edustus. Ks. liite 3.
3. Toimeenpanoryhmäksi hankkeelle tullaan nimeämään Siun soten Sosiaali- ja perhepalvelujen johtotiimi,
täydennettynä kuntoutuspalvelujen, terveyspalvelujen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen edustuksella
sekä maakuntaliiton, Karelia ammattikorkeakoulun ja ISO:n edustajalla. Toiminnallinen ohjausryhmä
käsittelee hankkeen asiat noin kerran kuussa, esittelijänä toimii hankkeen projektipäällikkö. Tarvittaessa
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ohjausryhmään voidaan kutsua esim. järjestöjen asiantuntijoita. Toimeenpanoryhmän tehtävänä tehdä tai
viedä eteenpäin toimialueita koskeva päätöksenteko sekä päätösten toimeenpanon seuranta ja ohjaus.
4. Projektipäällikkö eli hankkeen vetäjä osallistuu ryhmän toimintaan, hän toimii toimeenpanoryhmän
sihteerinä ja valmistelijana sekä operatiivisesta toiminnasta vastuullisena käytännön toiminnan vetäjänä.
Hankerahoituksella palkattu henkilöstö toimii työnjohdollisesti hänen alaisuudessaan. Projektipäällikkö
osallistuu osaltaan myös hankkeen operatiiviseen toteutukseen.
5. Operatiiviset kehittäjätiimit. Hanketyöntekijät vastaavat kukin osasta kehittämisalueestaan. Hanke
jaetaan operatiivisen toiminnan näkökulmasta kahteen osaan, alueelliseen ja maakunnalliseen (yhteiset
resurssit) kehittämiseen. Alueellisen kehittämisen pääpaino on perhekeskustoiminnan kehittämisessä sekä
maakunnallisen kehittämisen tulosten juurruttamisessa.
6. Muutosagentti: Maakunnan muutosagentti on uusi maakunnallinen toimija, joka työskentelee laajasti
sosiaali- ja terveysministeriön tuoman toimeksiannon ja kansallisen tuen turvin. Muutosagentin tehtävänä
on muutoksen johtaminen sekä viedä eteenpäin sote-uudistuksen sekä kärkihankkeen toimeenpanoa
alueellaan: maakunnissa valmistellaan sote-uudistusta ja tässä kärkihankkeilla on merkittävä rooli
alueellisena toimeenpanijana1. Muutosagentti tukee muutosta, innostaa, valmentaa, viestii, kehittää,
koordinoi LAPE-työtä. Lisäksi muutosagentti toimii kansallisissa ja alueellisissa työryhmissä. Muutosagentin
rooli nähdään seuraavasti:
1. Sote-uudistuksessa muutosagentit ovat sote-muutosta alueella tekevien muutosjohtajien ja
vastuuvalmistelijoiden yhteistyökumppaneita ja osaltaan sote-muutosten toimeenpanijoita
2. Muutosagentit ovat rakentamassa alueellisesti lapsille, nuorille ja perheille sovitettua
palvelukokonaisuutta kärkihankkeen tavoitteiden mukaisesti sekä työskentelevät toiminnan
juurruttamiseksi edistämiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
a) muutosagentti luo linkin yhteisökehittämiselle lasten, nuorten ja perheiden sekä
henkilöstön että alueen muiden toimijoiden kanssa (kuntien, kansalaisjärjestöjen,
seurakuntien kuin tulevan maakunnankin toimijoiden ja alueellisten sote-valmistelijoiden
kanssa)
b) muutosagentti osallistuu tarvittaessa mutta erityisesti työn alkuvaiheessa operatiiviseen
toimintaan ja työn arviointiin. Lisäksi hän toimii ”sisäisenä konsulttina”, viestinnän tukena sekä
kentän apuna ja tukena mahdollisissa pulmatilanteissa
c) muutosagentti toimii alueellisissa työryhmissä jäsenenä mm. Siun soten ja
varhaiskasvatuksen/koulu sekä järjestötoimijoiden kanssa sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen
palvelupäälliköiden sekä sosiaalipalvelujen johtoryhmässä tarvittaessa
3. Muutosagentit rakentavat työskentelynsä tietoon perustavaan muutoksen johtamiseen hallitsemalla
alueellinen tietoperusta ja ymmärtämällä alueen historiallinen kehitys
a) muutosagentti verkottuu maakunnan muiden maakuntien muutosagenttien kanssa, välittää
ja vaihtaa tietoa sekä kokemusta maakunnissa tapahtuvista muutoksista ja suuntauksista
b) muutosagentti osallistuu valtakunnallisen lastensuojelun tutkimuksen ja kehittämisen
verkostomainen toimintamallin kehittämistyöhön yhteistyössä Itä-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskuksen kanssa
c) muutosagentti linkittyy myös maakunnan I&0-hankkeen (ikäihmisten kärkihanke) kanssa
siltä osin kun hankkeiden tavoitteissa on yhdyspintaa maakunnassa

1

Voutilainen, P (2017). I&O-hankkeen muutosagentin roolista
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2 HANKKEEN TAVOITTEET
P-K LAPE hankkeen tavoitteena on vahvistaa maakunnan asukkaiden hyvinvointia, joita tavoitellaan
paremmin organisoiduilla, oikea-aikaisilla ja tasapuolisilla palveluilla. Tavoitteena on mahdollistaa palveluihin
pääsy joustavasti ja perheen tarpeiden mukaisesti myös lähipalveluperiaatteet huomioiden. Tavoitteena on
lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja dialogisuutta ja huomioida perhekokonaisuutena.
Hankkeen aikana kehitetään erityisesti paljon palveluja tarvitsevien lapsiperheiden palvelukokonaisuuksia ja
eri palvelujen yhteensovittamista. Useita palveluita tarvitsevien perheiden kohdalla perheen lähtökohdista
räätälöidyt kokonaisratkaisut lisäävät asiakasarvoa ja vähentävät koordinoimattomasta palvelujen käytöstä
aiheutuvia kustannuksia ja rasitetta palvelujärjestelmälle. Kehittämistä lähestytään kahdesta suunnasta:
rakenteista sekä toiminnasta. Kehittämistyössä tiedostamme myös sen, etteivät palvelut itsesään ole se
olennaisin asia, vaan se, että voimme tulevaisuudessa tuottaa hyvinvointia maakunnan lapsille, nuorille ja
perheille kansallisen toimeenpanon mahdollistaman tuen sekä pitkäjänteisen ja hallintorajat ylittävän
intensiivisen kehittämistyön avulla.

Kuvio 1: Lapsiperheiden matalan kynnyksen ja erityispalvelujen kehittämiskokonaisuus Siun sotessa

3 MATALAN KYNNYKSEN PALVELUJEN VERKOSTOITUMINEN:
PERHEKESKUSTOIMINTAMALLI
Perhekeskustoimintamallilla haetaan hallituksen kärkihankkeen mukaista palvelukokonaisuutta, jossa
toteutuvat lapsi- ja perhelähtöiset, saatavuudeltaan ja laadultaan yhdenvertaiset palvelut.
Perhekeskuspalveluissa luodaan asiakasryhmien tarpeiden pohjalta rakennettu eri sektoreiden,
ammattiryhmien ja toimijoiden (mm. kunnan sivistystoimi ja vapaa-aikatoimi, koko sote ja kolmannen
sektorin toimijat) sujuva yhteistyö sekä erityistason tuki perustasolle2. Kaikilla toiminnalla pyritään siihen,
2

Joensuun Rantakylän alueella pilotoidaan parhaillaan hyvinvointiasema konseptia, jonka tavoitteena on palvella asiakkaita yhden
luukun periaatteella yhteistyössä mm. varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikatoimen kanssa
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että perhekeskuksista tulisi myös lapsiperheiden kohtaamispaikkoja vertaistuen mahdollistajana, jossa
huomioidaan monimuotoiset perheet, vammaisen lapsen perheet ja maahanmuuttajat. Vanhemmuuden ja
parisuhteen tukeminen on perheiden hyvinvoinnin perusta.
Keskeinen muutos aikaisempaan sote-palvelutoimintaan nähden on paitsi ripeä palveluihin pääsy myös
vastuutyöntekijän työn ja roolin vahvistuminen ja näkemys perheestä kokonaisuutena. Vastuutyöntekijän
toiminnassa on keskeistä vanhemmuuden tukeminen ja perheiden osallisuuden vahvistaminen. Toiminnassa
etsitään perheen tarpeisiin sopiva intensiteetti ja laatu (ei palvelua yli eikä ali tarpeen) ja vastuutyöntekijä
koordinoi ja yhteen sovittaa perheen palveluja yhdessä perheen kanssa. Vastuutyöntekijä myös huolehtii
siitä, että perheen suunnitelmia (kuntoutus-/asiakas-/palvelu- tai hoitosuunnitelmia) päivitetään sovitusti ja
että perhe hyötyy palveluista (vaikuttavuus). Palvelun päättäminen perheen kanssa sovitusti sekä
mahdollisten jatkosuunnitelmien auki purkaminen ovat vastuutyöntekijän työnkuvaan kuuluvia.
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos ovat mukana perhekeskustoiminnan kehittämistyössä osana myös
kunta LAPE-ryhmien kautta sekä osana kehittämistiimejä. Siun soten alueella on tehty sivistystoimien
keskeistä yhteistyötä erityisesti seitsemän kunnan (Juuka, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Ilomantsi,
Outokumpu, Polvijärvi) kesken. Yhteistyön yksi muoto ovat olleet säännölliset, noin kerran kuukaudessa
tapahtuvat kokoukset. Ryhmän puheenjohtaja (Rautiainen 30.1.2017) kanssa käydyn keskustelun
perusteella on sovittu, että LAPE-työ (sovittavat/päätettävä asiat ja työn eteneminen) on esillä joka
kokouksessa tästä eteenpäin. Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa on vireillä hanke em. yhteistyön
laajentamiseksi. Näin saataisiin mahdollisimman monta kuntaa saman yhteistyön pariin. Mikäli tämä hanke
ei etene, sovitaan muiden kuntien osalta sivistystoimen yhteistyöstä erikseen.
Kehittämistyössä huomioidaan järjestöjen monipuolinen osaaminen mm. asukasosallisuuden,
lapsivaikutuksen arvioinnin ja monikulttuurisuuden saralla. Harrastusjärjestöjen rooli sote- tai
lapsi/nuorisojärjestöjen ohella on erittäin merkittävä. Järjestötoimijoiden kanssa vahvistetaan ja
selkeytetään yhteistyötä ja kumppanuutta sekä levitetään maakunnan alueella hyviä käytäntöjä myös niitä
juurruttaen. Siun sotessa on kehittämisyksikössä asiantuntija, jonka tehtäviin kuuluu järjestötyön
strateginen kehittäminen. Kullekin alueelle nimetään perhekeskustyötä tekevien joukosta yksi työpari
(ensisijainen ja varahenkilö) tehtäviin tulee kuulumaan alueen järjestöyhteistyö. Järjestöyhteistyö tulee
jatkossa olemaan aiempaa organoisoidumpaa ja tiedottaminen järjestöjen tarjoamista mahdollisuuksista on
alueen perhekeskusten kautta selkeämpää. Tiedottamisessa hyödynnetään perhekeskusten omien väylien
lisäksi myös Jelli- järjestötietokantaa.
Järjestöjen sekä seurakuntien kanssa on voimassa erilaisia ostopalvelu-, hanke- ja kumppanuussopimuksia.
Sopimuksiin kuuluvista palveluista tiedotetaan sekä alueen työntekijöitä että asiakkaita, jotta lapset, nuoret
ja perheet tietävät millaisia palveluita heidän on mahdollista omalla alueellaan saada.
Perhekeskustoiminnan ja alueen järjestötoimintojen esittely, lapsiperheiden infopäivä3, toteutetaan
jokaisella alueella syksystä 2017 alkaen. Yhteistyö järjestöjen kanssa pyritään luomaan monitahoiseksi:
järjestöiltä ostetaan sopimusten mukaisia palveluita, järjestöjä autetaan tiedottamaan ja järjestämään omaa
toimintaansa alueilla ja järjestöjen kanssa toteutetaan yhteisiä tapahtumia, kursseja ja ryhmiä sekä ollaan
mukana järjestöjen tapahtumissa.
Vanhemmuuden tukemiseen liittyviin perhevalmennuksiin liittyen maakunnan alueella on menossa
uudenlaisia kokeiluja, mm. suun terveydenhuollon nettipohjaisen perhevalmennuksen kehittäminen sekä
eteläisen alueen isäneuvolakokeilu ja työpajatyyppiset perhevalmennukset. Kokeiluista saatuja tuloksia
tullaan tarkastelemaan ja toimintaa kehittämään saatujen tulosten ja kokemusten mukaan.

3

ks. https://www.innokyla.fi/web/malli1905342
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Alla olevassa taulukossa on kuvattu perhekeskustoiminnan tavoite, työsuunnitelma, kehittämisresurssit sekä
alustava aikataulu. Aikataulu on pyritty laatimaan toimintaa ohjaavaksi mutta riittävän väljäksi muutoksille
sekä mahdollisille uusille tarvittaville avauksille. Siun soten aikaisemmassa kehittämistoiminnassa erityisesti
Hyvinvointiasemakonseptin kehittämisessä on havaittu johtamisen merkitys. Johtamisen tarkastelu (miten
on järkevin järjestää johtaminen erilaisissa monitoimijaisissa yksiköissä), johtamisosaamisen vahvistaminen
ja tuki sekä johtamisen arviointi kulkee koko perhekeskustoiminnan kehittämisajan toimintojen rinnalla.
Tavoite:

Matalan kynnyksen perhekeskustoiminnan verkoston rakentaminen ja perustaminen Siun soten
alueelle. Perhekeskukset nojaavat Siun soten aluerakenteeseen mutta asukkaan ja palvelujen
käyttäjän näkökulmasta palvelut tuotetaan tarkoituksen (perheiden ja alueiden tarpeet)
mukaisesti lähipalveluna aina kun se on toiminnan kannalta mahdollista ja järkevää. Perhekeskus
on siis osittain fyysinen, osittain toimintaperiaatteellinen kokonaisuus. Perheen näkökulmasta
perhekeskuksen palveluvalikoimaan kuuluvaa palvelua voidaan tilanteen mukaan tarjota joko
perheen toiminta- tai kasvuympäristöissä tai itse perhekeskuksen toimintaympäristössä.
Tavoitteena on, että jokaiselle asiakkuuteen tulevalle perheelle nimetään (alustavan tarvearvion
jälkeen) heidän tarpeeseensa parhaiten sopiva vastuutyöntekijä. Vastuutyöntekijä kulkee perheen
rinnalla koko asiakkuuden ajan. Vastuutyöntekijän tehtävänä on luoda luottamussuhde
perheeseen ja koordinoida palveluja perheen asioissa ja luoda tarvittaessa verkosto, joka on
perheen tukena ja apuna. Tavoite on, että vastuutyöntekijä nimetään 100 %:lle asiakasperheistä.
Toiminnassa hyödynnetään erityisosaamista erityisesti perheen palvelutarpeen arvioinnissa mm.
ketterien konsultaatioden ja yhteisen arvioinnin keinoin.
Perhekeskus tarjoaa:
- perheiden hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen
ja hoidon palvelut
- opiskelija- ja oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelut
Perhekeskuksissa tehdään yhteistyötä:
- alueen järjestöjen kanssa alueelle ja paikkakunnille soveltuvalla tavalla (huomioiden
järjestöjen mahdollisuudet sekä tilakysymykset)
- kuntien sivistystoimen työntekijöiden kanssa
- hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuuhenkilöiden kanssa
- muiden kunnan tai alueen relevanttien toimijoiden kanssa (esim. vapaa-aika tai
nuorisotoimi)
Jokaisen perheen kohdalla huomioidaan:
a) vanhemmuuden ja parisuhteen tuen tarve
b) maahanmuuttajuuteen tai esteettömyyteen liittyvät kysymykset, mikäli niitä on perheen
kohdalla
Perhekeskuksen toiminnassa kehitetään:
- asiakkaan yhteisen suunnitelman ja (palvelu)tarvearvion tekemistä (tiimityöskentely ja
tarvittaessa tiimin ulkopuolinen ohjaus kehittämisyksiköstä tai lapehankkeesta)
- integratiivisia työmalleja ja työpari/työryhmä työskentelyä asiakastyössä (psykiatrinen
osaaminen-lastensuojelu- neuvola- päihdetyö- varhaiskasvatus ja koulu jne)
- digitaalista sotetyötä (perhevalmennukset, chat, sähköinen palvelutarjoitin)
- joustavia ja keveitä konsultaatiokäytänteitä (konsultatiivinen työote)
- vastuutyöntekijän (tai työparin, ks. erityis ja vaativien palvelujen kehittämiskokonaisuus)
työnkuvaa ja työtapoja
- neuvonpitoja ja niihin liittyviä käytäntöjä
- osallisuustyötä (sis. mm asiakasosallisuuden sekä järjestöyhteistyön)
- ryhmätoimintoja (esim. kuntoutuspalveluihin liittyvät ryhmätoiminnot, kuten
toimintaterapia tai erilaiset vertaisryhmätoiminnat)
- olemassa olevia toimintoja, kuten laajoja terveystarkastuksia
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Toiminnan kehittämisessä hyödynnetään jatkuvan parantamisen ajattelutapaa ja
palvelumuotoilun keinoja. Osa kehittämistyöstä on alueesta riippumatonta ja kaikille yhteistä.

Resurssit ja
kehittämisrakenne

Ennaltaehkäisevien palvelujen palvelupäällikkö, alueellista työtä tekevä ylihoitaja (vastuualueena
neuvolaja
kouluterveydenhuolto),
hankkeen
projektipäällikkö,
hankkeen
kehittämisasiantuntijoiden työpanosta erikseen sovitusti, työhön nimetty kehittämisryhmä
alueittain sekä järjestötoimijat. Muutosagentti seuraa ja tiedottaa sidosryhmille työn
etenemisestä. Kehittäminen perustuu Siun soten aluejakoon (alueelliset kehittämistiimit).
Alueelliset kehittämistiimit muodostuvat osittain esimiehistä, osittain asiakasrajapinnassa
työskentelevistä henkilöistä sekä kehittäjäasukkaista ja muista toimijoista. Ryhmien
kokoonpanossa huomioidaan alueen eri toimijat ml. varhaiskasvatus ja koulu, järjestöt (erityisesti
harrastusjärjestöt), vapaa-aikatoimi, seurakunnat jne. Tiimit ovat perhekeskustoiminnan
kehittämisen perusta, mutta niiden kautta varmistetaan myös LAPE-hankkeen muiden toimintojen
juurruttaminen käytäntöön.
Ohjausryhmänä koko hankekokonaisuudelle toimii maakunnan hyvinvointiryhmä täydennettynä
LAPE-toimijoilla. Toiminnallisena ohjausryhmänä (toimeenpanosta vastuullinen taho) toimii Siun
soten sosiaalipalvelujen johtotiimi täydennettynä kuntoutuspalvelujen, terveyspalvelujen sekä
mielenterveysja
päihdepalvelujen
edustuksella
sekä
maakuntaliiton,
Karelia
ammattikorkeakoulun ja ISO:n edustajalla. Toiminnallinen ohjausryhmä käsittelee hankkeen asiat
noin kerran kuussa, esittelijänä toimii hankkeen projektipäällikkö. Tarvittaessa ohjausryhmään
voidaan kutsua esim. järjestöjen asiantuntijoita.

Aikataulu
ja
työsuunnitelma:

Karelia ammattikorkeakoulu (hankeen osatoteuttaja) toimii yhteisökehittämisen ja arvioinnin
tukena (ks. erillinen suunnitelma).
1. Vaihe: Tammi-maaliskuu 2017
 kick off-tilaisuudet (yhteinen ymmärrys tavoitteista, ydintehtävistä)
 tarkan etenemissuunnitelman laadinta
 kehittämisryhmien kokoaminen ja käynnistystapaamiset
 sivistysjohtajien ensimmäinen kokous (maaliskuu)
 toimeenpanoryhmän ensimmäiset kokoukset (johdon sitouttaminen suunnitelmin,
sopimus henkilöstön työajan käytöstä hankkeen tilaisuuksiin)
 tiedonkeruun työpajat (tiedonkeruun suunnittelu)
 tiedonkeruu ja toimipistekartoitus kierros alkavat
2. VAIHE: Huhti-kesäkuu 2017
 kehittämisryhmien ensimmäinen yhteinen kokoontuminen (2 päivää, kaikki 5 aluetta,
yhteiset prosessit, yhteinen palvelutarvearviointi, jatkuvan parantamisen periaate,
yhteisökehittämisen periaatteet, integraatio ajattelu)
 toimipistekartoituskierros ja tiedon keruu (sisältää osaamistarpeiden kartoittamisen,
henkilöstötilanteen, tiedon työstäminen ja raportointi (kesäkuu) valmis
 syksyn työsuunnittelun työpaja (Karelia vetää) ja syksyn aikataulujen ilmoittaminen
3. VAIHE: Elo- lokakuu 2017
 kehittämisryhmien toiminnalliset työpajat (yhteistyössä Karelian kanssa, kunkin
keskuksen toimintaperiaatteiden konkretisointi, seurannasta, mittareista ja toiminnan
raportoinnista sopiminen)
 kehittämistoimet käynnistyvät alueilla, muutoksista tiedottaminen asukkaille
 järjestöinfopäivät
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käynnistymisen seuranta ja tuki (yhteistyössä Karelian kanssa, tuettu itsearviointi)
tarvittavan lisäosaamisen hankkimisen suunnittelu (osana Siun soten strategista
osaamisen vahvistamisen suunnittelua)

4.







VAIHE Marraskuu 2017 – Toukokuu 2018
kehittämisryhmien omat ja yhteiset tapaamiset jatkuvat säännöllisesti
PSDA-sykliajattelun vahvistaminen toimijoilla
tuettu itsearviointi jatkuu, sen pohjalta tehdään tarvittavia tarkennuksia
Ensimmäisten arviointitietojen julkistaminen (toukokuu 2018)
palvelumuotoiluosaamisen vahvistaminen
käynnistetään mahdollinen yhteistyö Suomen Akatemian tutkimushankkeen kanssa
(varmistuu vuoden 2017 aikana)

5.





VAIHE Kesäkuu – Lokakuu 2018
tuettu itsearviointi jatkuu ja sen pohjalta tarvittavat muutokset
vakiinnuttaminen
järjestöinfopäivät
PSDA-sykli ajattelun edelleen vahvistaminen

Karelia ammattikorkeakoulu toimii muutoksen läpiviennin tukena hankeajan. Tukiprosessi lähtee kahdesta
työpajasta, joissa työstetään a) yhteinen tavoitetila b) tarvittava tiedonkeruu ja c) alustava jatkosuunnitelma.
Työpajat toteutetaan maalikuussa 2017. Karelia osallistuu tiedonkeruuseen reflektoimalla yhdessä
hanketyöntekijöiden kanssa tiedonkeruun etenemistä ja tarvittaessa muutosten tekemistä siihen lisäksi
Karelian työntekijöitä osallistuu tiedon keruuseen liittyvään toimipistekartoitukseen. Tiedonkeruu ja siitä
koostettu raportti valmistuu kesäkuun 2017 loppuun mennessä. Kesäkuussa pidetään myös alustavan
aineiston pohjalta suunnittelutyöpaja, jossa arvioidaan tiedonkeruun onnistumista ja tehdään sen pohjalta
syksyn tarkka toimintasuunnitelma (näin asiakastyötä tekevät saavat riittävästi aikaa kalenteroida yhteinen
tekeminen).
Syksyllä 2017 (elo-syyskuu) järjestetään ensin alueiden ja niiden perhekeskuskehittämisryhmien kanssa
yhteiset toiminnalliset työpajat, joissa sovittaan tehtävät muutokset kullakin alueella ja toimipisteessä ja
varmistetaan tarvittavat kehittämisresurssit ja johdon sitoutuminen suunnitelmiin sekä sovitaan miten
etenemistä kullakin alueella seurataan. Karelia toimii työpajojen vetäjänä ja organisoijana. Lokakuussa 2017
käynnistetään alueilla sovitut kehittämistoimet. Karelia tukee kehittämistoimien (pilottien) käynnistymistä
kunkin alueen/toimipisteen tarpeiden mukaisesti joko a) tukemalla hankehenkilöstöä ja johtoa tai b)
tukemalla asiakasrajapinnassa työskenteleviä toimijoita. Syksyn 2017 suunnittelussa on alustavasti
kartoitettu seurantakohdat, joissa kunkin keskuksen toimintaa ja sen kehittymistä arvioidaan ja tehdään
tarvittavat muutokset. Karelia organisoi tämän tuetun itsearvioinninprosessin. Itsearviointiprosessi päättyy
lokakuussa 2018 pidettävään yhteiseen arviointiseminaariin.

3.1 Matalan kynnyksen eroauttamisen palveluilla kohti yhteistyövanhemmuutta
Siun Soten maakunnassa vanhempien eroauttaminen kuuluu jokaiselle työntekijälle. Eropalvelujen
yhteydessä pilotoidaan malli, jossa on pyrkimys yhteistyövanhemmuuteen. Tämä lisäksi lisätään alueen
toimijoiden osaamista ja ymmärrystä erotilanteisiin liittyvistä haasteista läpileikkaavana kaikissa
palveluissa. Kiinnitetään huomiota mm. aikuispalveluissa siihen, että lapset huomioidaan vanhempien erossa
ja lasten palveluissa siihen, että lapset saavat oikeaa ja oikeanlaista tukea. Toimeenpanon aikana alueelle
järjestetään yhteinen koulutusosio, jossa yhtenä osana ovat eri toimijoiden mahdollistamat matalan
kynnyksen eroauttamisen mahdollisuudet niin varhaiskasvatuksessa, kouluissa, järjestöissä, seurakunnissa,
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harraste kuin sote palveluissakin. Kiinnitetään huomiota lasten ja vanhempien vertaisryhmiin, yksinäisyyden,
vieraannuttamisen ja syyllisyydenteemoihin. Koulutusosio, joka toteutetaan laajana, luodaan yhteistä
vuoropuhelua ja nostetaan esille lapsen oikeuksia vahvistavaa tietoperustaa ja lapsi- ja perhelähtöisiä
palveluja.
Siun soten aikaisemmassa kehittämistyössä (Siun sote kaste-hanke ja palvelupakettityöskentely) on havaittu,
että alueella on ensinnäkin jo pidemmän aikaa noussut erilaisissa yhteyksissä esiin eroperheet, joilla perheen
sisäinen vuorovaikutus ja lasten asioista sopiminen eivät onnistu siinä määrin kuin lapsen etu edellyttäisi.
Alueella ei kuitenkaan ole yhtenäistä ja toimivaa käytäntöä vastata näiden perheiden avuntarpeeseen. Tähän
palveluaukkoon ollaan kehittämässä Siun sovittelu-mallia ks. liite 5.

Toimijat/
työryhmä:

Tavoite:

Suunnitelma:

Projektipäällikkö ja hankkeen kehittämisasiantuntija kokoavat työryhmän, johon kuuluu
kasvatus- ja perheneuvolan työntekijät, lastenvalvojat turvakodin työntekijä,
perheasiainneuvottelukeskus, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan sovittelutoimisto,
Rikosseuraamuslaitos sekä Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden lapsiasioiden huoltoriitojen
sovittelijat. Ehkäisevien palvelujen palvelupäällikkö on vahvasti mukana toiminnassa
hankkeen kehittäjänä, oman työn osuudella. Ryhmän kokoonpano voi täydentyä tarpeen
mukaan ja ryhmä voi nimetä alatyöryhmiä erilaisiin tarkoituksiin. Alustava kehittämisryhmä
on nimetty 24.10.16. Ryhmä jatkaa sovittelupankin suunnittelua 1/2017 ja sopii säännölliset
kokoontumiset.
Yhdenmukaisten sovittelupalveluiden ja -asiantuntemuksen jakaminen, jossa tavoitteena on:
- lisätä vanhempien yhteistyövanhemmuutta erotilanteessa ja eron jälkeen
- lisätä lasten hyvinvointia vanhempien erotilanteessa
- ennaltaehkäistä huoltoriitojen syntymistä ja pitkittymistä
- tukea lapsen mahdollisuutta säilyttää suhde kumpaakin vanhempaansa ja sitä kautta
myös molempiin sukuihin
- vahvistaa lapsen asemaa vanhemman mielessä
- vähentää huoltoriitojen aiheuttamaa työmäärää ja kustannuksia lastenvalvojilla,
lastensuojelussa, perheneuvoloissa, päiväkodeissa sekä lasten- ja nuorten
psykiatrisella ja aikuisten palveluissa
- edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaista lapsen oikeutta osallisuuteen
- luoda yhtenäiset käytännöt maakunnan alueelle, huomioiden myös jääviysongelmat
- luoda toimiva sovittelijarinki
Hankkeen aikana pilotoidaan Siun sovittelu - malli eli yhdenmukainen perheasioiden
sovittelu maakuntaan, läpileikkaavana ajatuksena on yhteistyövanhemmuus.
Sovittelurinkiin nimetään noin 20 sovittelijaa olemassa olevista sovittelijoista, jotka aloittavat
työn suunnittelun. Hankkeen alussa kartoitetaan alueen eropalvelut, myös sähköiset palvelut
ja arvioidaan palvelujen alueellinen saavutettavuus. Palveluista rakennetaan selkeä
kokonaisuus ja palvelupolut. Palvelupoluissa huomioidaan eri juurisyyt ongelmille ja
erityisosaamisen tarve sekä lasten rooli ja kuuleminen sovitteluprosessissa (esim.
vieraannuttaminen
ja
lähisuhdeväkivalta,
mielenterveysongelmat
kuten
persoonallisuushäiriöt). Keskusteluissa huomioidaan eri teemat. Mallista laaditaan yleisesite
sekä asiakkaille että työntekijöille, ja sitä jaetaan mm. päiväkoteihin.
Palvelujen kehittämisestä vastaavat kaikki mukaan tulevat ja sovittelutoimintaan sitoutuvat
työntekijät, joita kutsutaan työhön mukaan myös maakunnan alueen eri kunnista.
Sovittelutoimintaa vahvistavat Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa lasten huoltoriidoissa
sovittelijana toimivat ja lasten huoltoriitoihin erikoistuneet asiantuntija-avustajat[1]. (ns. Follosovittelijat), jotka toimivat sovittelupankkiin tulevien työntekijöiden tukena hankkeen aikana,
mutta eivät osallistu itse sovittelutyöhön.
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Lapsen
kuulemiseen
järjestetään
yhteinen
koulutusosio
(lapsen
kuulemiseen/vieraannuttamiseen/lapsen oikeuksiin liittyen Itä-Suomen yliopisto, PohjoisKarjalan sovittelutoimisto, rikosseuraamuslaitos yhteistyössä laajana alueen toimijoille).
Lisäksi hankkeen aikana koulutetaan erityiskysymyksiin sekä sovittelijoita että muita
maakunnan toimijoita. Tavoitteena on olemassa olevan tiedon kartoittaminen ja
asiantuntemuksen
vahvistaminen.
Sovittelijoiden
tarve
työohjaukseen,
työn
kirjaamiskäytännöt ja esim. sovittelijoiden mahdollisuudet kieltäytyä todistamisesta
oikeudessa selvitetään hankkeen aikana.

Arviointi:

Aikataulu:

Perhekeskustoiminnasta jalkaudutaan kentälle tuomaan tietoisuutta lasten asemasta
vanhempien erossa. Osallistutaan mm. järjestöjen ylläpitämiin kokoontumispaikkoihin ja
päiväkodeilla ja kouluilla järjestettäviin aihetta käsitteleviin teemapäiviin ja vanhempain
iltoihin tarvittaessa.
Kootaan työntekijöiden ja asiakkaiden kokemuksia toiminnasta. Kuinka monta perhettä on
osallistunut sovitteluun.
Arvioidaan ensimmäisiä kokemuksia keväällä 2018
Sovittelupankin mallintaminen tehdään keväällä 2017 ja malli otetaan käyttöön 1.9.2017

3.2 Näyttöön perustuva varhaisen tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen
työkalupakki
Pohjos-Karjalassa tullaan näyttöön perustuvista varhaisen tuen, hoidon ja vanhemmuustaitojen työkaluista
käyttöön ottamaan toimiva lapsi ja perhe – työn menetelmä sekä varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen
perustyössä (Vavu).
Voimaperheet-hoito-ohjelma tulee olemaan osa Siun soten normaalia kehittämistyötä, eikä siihen haeta
hankerahoitusta. Voimaperheet-hoito-ohjelman vaikuttavuudesta on olemassa vahvaa tutkimusnäyttöä
(perustelut voimaperheet-ohjelman valinnalle on esitetty alkuperäisessä hakemusasiakirjassa). Maakunnan
pitkien välimatkojen vuoksi on erityisen perusteltua ottaa käyttöön perheohjaajan puheluihin ja digitaalisiin
materiaaleihin perustuva etähoito-ohjelma, johon perheiden on helppo sitoutua ja osallistua. Turun
yliopiston kanssa tehtävän APEX-hankeyhteistyön kautta mahdollistuu Voimaperheet-hoito-ohjelman
käyttöönotto Pohjois-Karjalassa vuoden 2017 aikana. Toimintamalli toteutetaan kuntayhtymän kanssa
yhteisrahoitteisena tutkimushankkeena.

3.2.1 Vavu eli varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen perustason työssä
Perustelut varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen perustason työssä (Vavu): Sikiöaika ja varhaiset
elinvuodet ovat kriittistä aikaa keskushermoston, stressijärjestelmän ja sosiaalisten valmiuksien kypsymisen
näkökulmasta. Varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen suunnattu peruspalveluissa tehtävä
vanhemmuuden tuki on ensiarvoisen tärkeä osa universaaleja palveluita. Vaikuttavaksi todettua varhaisen
vuorovaikutuksen tukea tulee olla tarjolla kaikille sitä tarvitseville. Pohjois-Karjalassa on hyödynnetty Vavumenetelmää joidenkin kuntien lastenneuvoloissa sekä varhaisen tuen sosiaalityössä. Hanketyöllä on
tarkoitus varmistaa, että Vavu-työtä tehdään koko maakunnassa. Hankkeen kautta varmistetaan Vavu-työn
ja -koulutusten systemaattinen jatkuvuus palvelujärjestelmässä.
Toimijat/
työryhmä:

Hankkeen projektipäällikkö, neuvolan perhetyöntekijä/sosiaaliohjaaja, joka tekee kentällä
työtä, ennaltaehkäisevien palvelujen päällikkö, kehittämisasiantuntija
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Tavoite:

Tavoitteen on vanhemmuuden tuoman muutoksen herättely. Keskustelu tehdään
ensimmäistä lasta odottaville ja tarvittaessa keskustelu uusitaan synnytyksen jälkeen
halukkaille perheille.
Raskausajan ja synnytyksen jälkeisten terveydenhoitajan/sosiaaliohjaajan ja vanhempien
yhteiskeskustelujen tavoitteena on edistää lapsen ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen
myönteistä sujumista. Lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen laadulla on keskeinen
merkitys sekä lapsen kehitykselle että vanhemmuudelle. Raskausajan ja varhaisten vaiheiden
merkitys myöhemmälle kehitykselle ja hyvinvoinnille on erityisen suuri.

Suunnitelma:

Resurssit
Arviointi:
Aikataulu:

Vavu -menetelmä sisältyy näyttöön perustuviin varhaisen tuen menetelmiin, joiden
käyttöönottoa halutaan valtakunnallisesti edistää LAPE-hankkeen aikana.
1. Selvitetään Vavu-koulutettujen määrä ja työntekijöiden mahdollisuudet/esteet ja
edellytykset käydä Vavu-keskusteluja.
2. Varmistetaan jatkuvuus sille, että maakunnassa on Vavu-koulutettuja riittävä määrä
ja Vavu-keskusteluja pystytään toteuttamaan väestön tarpeen mukaan.
3. Laaditaan koulutussuunnitelma tuleville vuosille.
Omana resurssina on mm. hankkeelle siirretty terveydenhoitaja/kätilön työpanos sekä
hankkeeseen palkattava henkilöstö.
Toteutetaan koko hankkeen ajan.
Aloitetaan helmikuussa 2017

3.2.2 Lapset puheeksi – koulutuskokonaisuus alueellisesti laajana
Hankerahoituksella on maakunnan alueelle suunniteltu lapsi – ja perhe-työn menetelmän alueellinen
käyttöönotto Karelia-ammattikorkeakoulun toimesta, mikäli koulutusta ei tarjota kansallisesti. Mikäli
koulutus tulee kansallisesti, suunnataan Karelia-ammattikorkeakoulun työpanos perhekeskustoiminnan
mallintamiseen ja työn arvioinnin tueksi.
Perustelut Toimiva lapsi ja perhe – työmenetelmien laaja käyttöönotto: Alueellamme on nähty tarve
systeemiselle toimintakulttuurin muutokselle. Toimiva lapsi ja perhe – työn menetelmäperhe on tutkitusti
soveltuva käytettäviksi kaikilla lapsiperhepalveluiden sektoreilla sekä aikuisten palveluissa lapsiomaisten
näkökulman esiin nostamisessa. Lapsen ja nuoren arkisen elämän puoleen kääntyminen ja sen tarpeista
lähtevä toiminta voivat muuttaa koko palvelusysteemin. Raahen ja Pohjois-Pohjanmaan alueilta raportoidun
kehittämistyön mukaisesti suunnitteilla on toimiva lapsi ja perhe – työn menetelmien laaja käyttöönotto
maakunnassamme. Menetelmiä on tarkoitus hyödyntää toimintakulttuurin muutoksen ja muutosjohtamisen
apuvälineinä.
Toimijat/
työryhmä:
Tavoite:

Hankkeen projektipäällikkö ja kehittämistyöntekijät, Siun sote, Karelia-ammattikorkeakoulu

1. Lapset puheeksi koulutuskokonaisuuden koulutukset ja kouluttajakoulutukset alulle
maakunnassa vuoden 2017 aikana
2. Mallin jalkauttaminen esimiehille ja päättäjille. Tuotetaan kooste Lapset puheeksitoimintamallin keskeisestä sisällöstä. Toimintamallin esittely eri foorumeilla esimiehille ja
päättäjille.
3. Käyttöönoton seuranta ja tuki opiskelijoiden työpanosta hyödyntäen
Suunnitelma: Teema 1. Karelia-amk vastaa maakunnan alueen kouluttajakoulutuksen järjestämisestä ja
osallistuu koulutukseen itse kahden opettajan työpanoksella. Tämä mahdollistaa osaamisen
siirron peruskoulutukseen sekä mahdollisen myöhemmän täydennyskoulutuksen. Karelia-amk
kilpailuttaa koulutuksen toteuttajan, järjestävät tilat ja organisoi koulutustapahtumat yhdessä
kouluttajan kanssa. Tavoitteena on kouluttaa hankkeen aikana neljä 15 kouluttajan ryhmää
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Pohjois-Karjalaan. Kouluttajakoulutus antaa valmiudet Lapset puheeksi – keskusteluihin sekä
Lapset puheeksi – neuvonpitoon ja näiden menetelmien kouluttamiseen. Yksi koulutus kestää
4 + 4 päivää. Lisäksi työnohjaus on uusille kouluttajille alkuvaiheessa. Ajankohta: Kouluttajien
koulutukset käynnistyvät kevään 2017 aikana.
Teema 2: Siun soten koulutusyksikkö organisoi Lapset Puheeksi – non – stop koulutukset (2
päivää) Siun soten ja kuntien sivistystoimen henkilöstölle. Karelia-amkin rooli on kouluttajien
työnohjauksellinen tuki.
Karelian työntekijä järjestää kouluttajien työnohjauksellisia ryhmätapaamisia 3 kpl syksy 2017,
6 kpl kevät 2018 ja 3 kpl syksy 2018. Työnohjauksen tavoitteen on tukea kouluttajia työssään,
levittää hyviä käytänteitä, varmistaa koulutuksen laatu ja alueellinen tasapuolinen
jalkautuminen

Resurssit:

Arviointi:
Aikataulu:

Teema 3: Toimintamallin käyttöönoton seuranta ja kokemuksien kerääminen kentältä vuonna
2018 (harjoitteluraportit ja opinnäytetyöt). Koulutuksiin osallistunut opettajapari organisoi
sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita tiedonkeruuseen eri puolille maakuntaa sekä kirjoittaa
koosteen Lapset puheeksi menetelmän käyttöönotosta. Missä määrin malli on otettu käyttöön
ja minkälaisia kokemuksia malliin liittyy? Raportin kirjoittamisen ajankohta on syksy 2018.
Karelia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opettajien työpanosta hankkeen aikana
yhteensä 2329 tuntia. Lisäksi ostopalveluihin lisätään kouluttajakoulutusten toteuttajien
palkkiot sekä matka-, painatus- ja tarvikekuluja.
Lapset puheeksi toimintamallin käyttöönottoa seurataan ja siitä raportoidaan. Jokaiseen
teemaan liittyy itsearviointi
Toimet jakautuvat koko hankkeen ajalle

3.3 Maahanmuuttajat ja maahanmuuton asiat
Alueellamme kehitetään tässä osiossa erityisesti maahanmuuttajille suunnattuja palveluja osana hankkeessa
toteutettavaa työtä. Siun sotessa pyritään mahdollistamaan maahanmuuttajien tasa-arvoinen palvelujen
käyttö kantaväestön kanssa. Maahanmuuttajille suunnattujen palveluiden kehittämisen päätavoitteena on
rakentaa vuosina 2017–2018 yhdessä monitoimijaisesti asiakaslähtöiset, oikea-aikaiset, vaikuttavat ja
kustannustehokkaat maahanmuuttajapalvelut maakunnan alueelle. Vahvaa yhteistyötä tehdään Siun soten,
maahanmuuttajapalveluiden kuntatoimijoiden, maahanmuuttajapalveluita tuottavien järjestöjen, yritysten
ja maahanmuuttaja-ja kotoutumishankkeiden toimijoiden kanssa.
Toimijat/
työryhmä:

Hankkeen projektipäällikkö ja kehittäjätyöntekijät, Siun soten työntekijät, Joensuun kaupungin
maahanmuuttajapalvelut
ja
Siltoja
rakentamassa-Joensuun
seudun
maahanmuuttajapalveluiden kehittämis- ja käynnistämishanke, Joensuun perheentalon
toimijaverkosto, Pielisen Karjala (Lieksan somaliperheyhdistys ry), Pohjois-Karjalan ViaDia ry
(Kitee, Juuka, Outokumpu/Joensuu, Lukkarila)

Tavoite:

1. Tavoitteena on selkiyttää Siun soten, kuntien maahanmuuttopalveluiden sekä
maahanmuuttopalveluita tuottavien järjestöjen ja yritysten välistä tehtäväjakoa
asiakaslähtöisen ja vaikuttavan palvelun takaamiseksi.
2. Vahvistaa positiivista ja osallistavaa asenneilmapiiriä
3. Vahvistaa työntekijöiden osaamista ja lisätä poikkihallinnollista yhteistyötä yli sektorirajojen.
4. Varmistetaan, että palveluissa pystytään huomioimaan maahanmuuttajaperheiden
erityistarpeet (erityisen haavoittuvassa asemassa olevat kuten paperittomat, luku- ja
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kirjoitustaidottomat, kidutetut ja traumatisoituneet sekä ilman huoltajaa tulleet alaikäiset sekä
syrjäytymisvaarassa olevien kotiäitien tarpeet).
5. Tuotetaan informaatiota asiakkaille ymmärrettävässä muodossa, jolloin kielikynnys ei ole
este palveluun pääsemiseksi.
Palvelut tuotetaan kotoutumislain ja tulevan hankintalain innovatiivisen kehittämisen
mahdollistavan toiminnan kautta yhteistyössä alueellisten järjestöjen ja yritysten kanssa.
Palvelujen tuottamisessa korostuu monialainen yhteistyö, joissa kullekin toimijalla on
määritelty selkeä rooli ja vastuualue.
Suunnitelma: 1. Vahvistetaan lapsilähtöistä, poikkihallinnollista yhteistyötä: a) maahanmuuttajapalveluiden
palveluprosessin kartoittaminen. Yhteistyön tiivistäminen avoimella vuoropuhelulla
maahanmuuttajapalveluiden toimijoiden kesken siitä, mitä on hyvä palvelupolku
maahanmuuttaja-asiakkailla, b) kehittämistyöstä ja työjaosta sopiminen toimijoiden kesken
(sisältää tarvittavat kartoitukset, selvitykset, c) mallinnetaan yhteistä perheille suunnattujen
kotoutumissuunnitelmien työstämistä
2. Perhekeskustoiminnan (verkostomainen) kehittämisessä huomioidaan monikulttuuristen
perheiden tarpeet siten, että palveluja suunniteltaessa ja kehitettäessä otetaan
maahanmuuttajajärjestöjen tuoma kokemusasiantuntijuus mukaan. Palveluja tuotetaan
perhelähtöisesti, joustavasti.
3. Selvitetään alueen sotetoimijoiden osaamistarpeet ja – puutteet sekä kartoitetaan
osaamisvahvuudet ja niiden käyttö. Suunnitellaan ja toteutetaan tarvittaessa koulutusta
Resurssit
Hanketyöntekijät, maahanmuuttajien kanssa työtä tekevät sote-työntekijät. Sisällytetään
optio ostopalvelujen käyttöön tarvittaessa.
Arviointi:
Aikataulu:

Sisältyy hankkeen muuhun arviointiin
1. Osa-alueen kehittämistoimet sidotaan hankkeen muiden toimenpidekokonaisuuksien
tarkempiin osaprojektisuunnitelmiin. Näin varmistetaan, että maahanmuuttajien
palvelut integroituvat osaksi järjestelmää. Tarkempi suunnitelma on valmis 2017
huhtikuun loppuun.
2. Käynnistetään toimintatapamuutokset 1-3 vaiheittain syyskuun 2017 loppuun
mennessä. Kohta 3 (osaaminen) kartoitus valmis 2/2018.

3.4 Vanhemmuuden ja parisuhteen vahvistaminen
Vanhempien suhde on lapsen koti, olivatpa vanhemmat parisuhteessa tai erillään. Vanhempien parisuhde ja
vanhemmuussuhde on suhde, jota vanhempien tulisi vaalia. Vanhemmuus- ja parisuhdetta kuormittavien
esteiden poistaminen sekä suhdetta vahvistavat arjen interventiot ovat myös P-K LAPEn toimeenpanossa yksi
perustavinta laatua olevista asioista. Lasten hyvinvoinnin varmistamiseksi on vanhemmuutta ja vanhempien
(pari)suhdetta pyrittävä tukemaan ja huomioimaan kattavasti kaikissa palveluissa.
Toimijat/
työryhmä:
Tavoite:

Kehittämistyöntekijät ja projektipäällikkö, Siun sote, järjestötoimijat, ehkäisevien palvelujen
palvelupäällikkö, perhekeskusten kehittämistiimit (huom. sisältää myös kehittäjäasukkaat)
Noudatetaan LAPE- muutosohjelman yleisiä tavoitteita:
1. Parantaa vanhemmuuden ja parisuhteen tuen tarpeen arviointia ja tunnistamista
perheiden kanssa työtä tekevien keskuudessa
2. Vahvistaa vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palveluiden kattavuutta ja alueellista
yhdenmukaisuutta yhteistyössä järjestöjen ja seurakuntien kanssa
3. Vahvistaa vanhemmuuden ja parisuhteen tukea osana alueelle muodostettavaa
perhekeskustoimintamallia ja koulu lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena -mallia
4. Parantaa palveluiden tunnettuutta erityisesti sähköisten palveluiden osalta
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5. Kehittää palveluiden integraatiota ja palveluiden sisältöjä tavalla, joka huomioi
vanhempien tarpeet moninaisissa perheissä
6. Raivata vanhemmuuden tuen tarjoamisen ja vastaanottamisen esteitä sekä ottaa
käyttöön toimintakäytäntöjä, jotka edistävät osallisuutta ja moniammatillista
yhteistyötä
Suunnitelma: Vanhemmuuden tukeminen kuuluu poikkileikkaavana kaikkien perheiden kanssa
työskentelevien työnkuvaan. Kehittämistyön alkuun kartoitetaan maakunnan alueella olevat
vanhemmuuden ja parisuhteen tuen toimijat ja tuen muodot.
- Perhekeskuksissa tarjottavat palvelut ja niissä työskentelevät ovat avainroolissa
kohdatessaan lasta odottavia tai lasten vanhempia arkityössään -> vahvistetaan
näiden toimijoiden mahdollisuuksia arvioida vanhemmuuden/parisuhteen tuen
tarvetta ja ohjata tarvittaessa vanhemmat oikean palvelun pariin tai rakentaa riittävä
vanhemmuuden/parisuhteen tuen palvelu perheen ympärille
- Alueellisten ja virtuaalisten perhevalmennusten kehittäminen ja niistä tiedottaminen
- Isäosaamisen vahvistaminen (ensi vaiheessa isäneuvola4toimintamallin levittäminen)
- Perhe- ja seksuaaliterapeuttien konsultaatiotuen ja tunnistamisen tuen tuominen
perustason palveluihin
- Vahvistetaan sähköisiä palveluja osana perhekeskustoimintaa. Vahvistetaan
vanhemmuutta tilanteissa, joissa huoli lapseen liittyen on merkittävä (Lapset
puheeksi, Vavu-keskustelut, Siun sovittelu sekä omarahoituksena Voimaperheethoito-ohjelma.)
- Tunnistetaan palvelujen kehittämistyössä henkilöstön osaamisen aukot ja
huomioidaan varhaiskasvatuksen kanssa yhdessä myös varhaiskasvatuksen tuoma
osaaminen ja tuki lapsiperheille.
- kehitetään ja vahvistetaan ryhmätoiminnan hyödyntämistä parisuhteen ja
vanhemmuuden tukemisessa
- huomioidaan maahanmuuttajaperheiden erityistarpeet
Työtä tehdään vahvassa järjestövuoropuhelussa (mm. MLL:ssä on 22 paikallisyhdistystä Siun
soten alueella). Työssä käytetään hyväksi todettuja työmenetelmiä (kuten vanhemmuuden
roolikartta) sekä innovoidaan kehittämistiimeissä myös uusia toimintatapoja.
Resurssit
Hankkeeseen palkattava työntekijäresurssi, kentän toimijoiden resurssi, mukaan lukien
yhteistyö järjestötoimijoiden kanssa. Sisällytetään optio ostopalvelujen hankintaan.
Arviointi:
Sisältyy hankkeen muuhun arviointiin.
Aikataulu:
Työ käynnistyy osana perhekeskustoiminnan kehittämistyötä välittömästi vuoden 2017
alussa.

3.5 Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitosyhteistyö lasten, nuorten ja perheiden
tukena
Syksyllä 2016 on tehty kaikkiin kuntiin ulottunut Siun soten kehittämisyksikön toteuttama opiskeluhuollon
kartoitus, jonka pohjalta yhteistyötä koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa jatketaan. Opiskeluhuollon

4

16.1.2017 keskustelussa joko maakunnallinen tai osamaakunnallinen pilotointi, soveltaen jokaisen alueen
erityispiirteisiin. Kuitenkin Isäneuvola -mallia hyödynnetään maakunnan alueella suoraan tai ns. toisen testauksen
kautta.
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terveydenhoitajat, kuraattorit ja psykologit siirtyivät vuoden 2017 alusta osaksi Siun sotea, joten
opiskeluhuollon kokonaisvaltainen yhteinen kehittäminen kuntien kanssa on organisaatiouudistuksen
luonnollinen jatkumo. Opiskeluhuolto tulee säilymään oppilaitoksissa ja yhteinen tavoite on saada lasten ja
nuorten hoidolliset ja kuntoutukselliset tukitoimet painottumaan nykyistä enemmän arkiympäristöihin.
Itä-Suomen yliopistossa on aktiiviseen tutkimustyöhön sidottu opettajankoulutus sekä yksi maamme
suurimmista erityispedagogiikan yksiköistä. Pohjois-Karjalan koulut ovat jo vuosien ajan olleet aktiivisesti
osallisina kouluihin kohdennetussa tutkimus- ja kehittämistyössä. Lukuisat alueen koulut ovat mukana mm.
käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisemiseen kehitetyssä ProKoulu -toimintamallissa. Myös KiVa-koulu
ohjelma on käytössä suurimmassa osassa alueen kouluista. Kolmetoista kuntaa osallistuu parhaillaan Liikkuva
koulu – ohjelmaan. Matalan kynnyksen harrastustoimintaa sekä erityislapsille soveltuvia
harrastusmahdollisuuksia tullaan kehittämään oppilaitosten ja järjestöjen yhteistyönä. Pohjois-Karjalan
liikunta ry (Pokali) on maakunnallinen liikunnan ja urheilun asiantuntija-, kehittämis-, ja yhteistyöjärjestö,
jonka päätehtävänä on hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla. Järjestötoimijoista mm. Pokali
on mukana kehittämässä lasten ja nuorten lihavuuden hoitopolkua, joka on yksi alueen kaikki toimijat
yhdistävistä hoitopolkumalleista. Lasten ja nuorten lihavuuden ennaltaehkäisy ja hoitopolun kehittäminen
on yksi esimerkki pitkäjänteisestä hallinnonrajat ylittävästä hyvinvoinnin edistämistyöstä, joka on jatkumassa
LAPE-hankkeen aikana. Varhaisten ja ennaltaehkäisevien interventoiden käyttöönottoa tullaan tekemään
yhdessä varhaiskasvatuksen ja koulun toimijoiden kanssa.
P-K LAPE hankkeen kunta LAPE ryhmät on perustettu pääsääntöisesti kouluille (11/13) mikä varmistaa vahvan
vuoropuhelun ja molemminpuolisen toiminnan kehittämisen (ks. Liite 3). Hankkeen aikana vahvistetaan
yhteisöllistä oppilashuoltoa moniammatillisessa ryhmässä, jossa on mukana myös järjestön, seurakuntien,
nuoren ja vanhemman edustus. Yhteistyössä vahvistetaan hyvinvointia sekä kehitetään sisältöjä ja toimintoja
lasten ja perheiden parhaaksi. Tavoitteena on kiinnittää huomiota ajankohtaisiin teemoihin (kiusaaminen,
sähkötupakointi ym.) jotka heikentävät todistetusti lasten ja nuorten hyvinvointia. Kehitystyötä tehdään
yhdessä avoimessa dialogisessa vuoropuheluissa.
Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on mm. mallintaa varhaiskasvatus, esiopetus- ja koulu- sekä
oppilaitosympäristöön sopivia varhaisen tuen ja hoidon käytänteitä ml. yhteinen työ perhekeskuksen,
erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun kanssa. Opiskelijahuoltopalvelut tarjotaan lapsi- ja nuorisolähtöisenä
kokonaisuutena, jossa tarjotaan lapsille ja nuorille peruspalveluja niin somaattisen kuin psyykkisen terveyden
pulmissa. Yksilökohtaisessa oppilashuollossa ennakoidaan mm. koulussa keskeyttämisuhan alla olevat lapset
ja nuoret. Työssä kiinnitetään huomio riittävän tuen tarjoamiseen räätälöimällä yksilöllisiä tuen muotoja
(myös opinpolkuja). Lisäksi huomioidaan mm. maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret sekä heidän
perheensä sekä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten tuen tarve kouluissa. Järjestetään tarvittavat
tukitoimet näille lapsille ja nuorille (kehitystaso- ja oppimistutkimukset, keskustelu- ja terapiapalvelut) ja työ
tehdään tiiviissä yhteistyössä kouluilla toimivien psykologien ja kuraattorien ja muiden avaintoimijoiden
kanssa. Kaikessa kehittämistyössä ja uusissa työtavoissa, joita työn aikana kehitetään, arvostetaan lapsen ja
nuoren omaa toimijuutta sekä lapsen kokemusta ja tietoa.
Tieto toiminnasta nousseista kehittämistarpeista viedään Maakunta LAPE ryhmän tietoisuuteen.

3.5 Sosioemotionaalisesti oireilevien lasten tukemiseksi rakennetun osaamiskeskuksen pilotointi
varhaiskasvatuksessa ja kouluissa
Sosio-emotionaalisesti oireilevien lasten määrä on viime vuosien aikana lisääntynyt huomattavasti. Mikäli
ongelmat jäävät vaille tukea ja apua varhaiskasvatusvaiheessa, ovat ongelmat kouluun siirtyessä
todennäköisesti vielä vaikeammat. Nyt kehitettävä toiminnan konkreettisena tavoitteena on, että
perusopetuksen alkaessa lapsen sosio-emotionaaliset taidot ovat niin hyvät (hän ei karkaile, ei lyö/ pure jne.),
että hän voi opiskella ja oppia (ja antaa toisten opiskella) yleisopetuksen luokassa. Myös hänen vanhempansa
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pystyvät tukemaan häntä edellä mainittujen tarvittavien taitojen kehittymisessä. Sosio-emotionaalisten
pulmien ratkaisemisen tueksi tullaan Pohjois-Karjalassa mallintamaan osaamiskeskustoiminta.
Osaamiskeskustoiminnassa kehitetään samalla myös toimijoiden välistä yhteistyötä ja näitä hyviä
yhteistyökäytänteitä sovelletaan myös mm. eroperheiden tuessa ja koulukieltäytyjien tukiprosesseissa.
Toiminnalla kehitetään myös sote-palvelujen viemistä lapsen omaan kasvuympäristöön ja näitä kokemuksia
hyödynnetään myös muussa LAPE-kehittämisessä.
Joensuun varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus on jo resursoinut voimakkaasti sosio-emotionaalisesti
oireilevien alkuopetusikäisten tukemiseen edeltäneen ja kuluvan lukuvuoden aikana. Verrattaessa kevättä
2015 ja 2016 keskenään joensuulaisten lasten sairaalaopetuspäivien määrä on puolittunut (kevät 2015 445
pv ja kevät 2016 215 pv). Puolen vuoden osalta Joensuun varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen
opetuskustannusten säästö lasten- ja nuorten psykiatrisen sairaanhoidon osalta on siis noin 57 000€, minkä
lisäksi osastolla olevien oppilaiden erikoissairaanhoidon vähenemisestä aiheutuneet säästöt samalla
aikavälillä sosiaali- ja terveyspuolelle ovat noin 140 00 - 160 000€. Tätä toimintaa kohdistetaan vuoden 2017
alusta alkaen erityisesti varhaiskasvatukseen ohjaamalla sinne suunnitelmallisesti psykologi- ja kuraattori/
perhetyöntekijäresurssia.
Osaamiskeskuksessa työskentelee (esi)opetushenkilöstöä, psykologeja, kuraattoreja/ perhetyöntekijöitä,
varhaisen tuen sekä tarvittaessa erikoissairaanhoidon työntekijöitä. Osaamiskeskuksessa järjestetään
erityisen vahvaa sosiaalis-emotionaalista tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta yhteistyössä lapsen oman
lähikoulun kanssa. Tämän rinnalla osaamiskeskus ensisijaisesti konsultoi ja mallintaa lapsen/ oppilaan omaan
luonnolliseen toimintaympäristöön (päiväkoti, koulu) tarvittavaa tukea sekä koordinoi tarvittavia resursseja
lapsen/ oppilaan omaan luonnolliseen kehitysympäristöön päiväkotiin/ kouluun. Vain äärimmäisissä
tapauksissa oppilas siirtyy osaamiskeskukseen käymään kouluaan. Samalla mallinnetaan osaamiskeskuksen
resurssin/ osaamisen jalkauttamista varhaiskasvatukseen lapsen luonnolliseen kehitysympäristöön.
Mittarina ovat alakouluikäisten joensuulaisten lasten sairaalaopetuskustannukset puolivuosittain sekä lasten
toimintakyky (väkivaltaisuuden väheneminen) varhaiskasvatusryhmissä sekä perusopetuksen alkaessa
perusopetusluokissa.
Toimijat/
työryhmä:
Tavoite:

Suunnitelma:

Projektityöntekijä (Siun sote), varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen palvelupäällikkö
Perhekeskustoimintamalli nivoo yhteen varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut sekä
sosiaali- ja terveyspalvelut niin, että tukipalvelut lapsen ja perheen näkökulmasta
tarkasteltuna muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jota koordinoi yksi nimetty
henkilö (vastuutyöntekijä, ks. kohta perhekeskustoiminta).
1. Mallinnetaan osaamiskeskustoiminta ja pilotoidaan sitä sovituilla alueilla
(täsmentyy helmikuussa 2017)
2. Vahvistetaan perhekeskus- ja opiskeluhuollon toimijoiden kykyä havaita
perheiden haasteita lapsen sosio-emotionaalisessa kehityksessä ja sen
tukemisessa (yhteisen arvioinnin kehittäminen)
3. Vastuutyöntekijän tai -työparin, perheen ja varhaiskasvatuksen sekä muiden
keskeisten toimijoiden kuten lastenpsykiatrian kanssa laaditaan yhteinen
suunnitelma,
jonka
edistymistä
vastuutyöntekijä
seuraa
(ks.
perhekeskustoiminta). Suunnitelmassa määritellään osaamiskeskuksen
tarjoama tuki lapselle ja lapsen kasvuympäristölle, muut mahdolliset palvelut
sekä sovitaan käytännön toimintatavat (esim. yhteydenotot, seuranta jne.).
Suunnitelman tekovaiheessa hyödynnetään myös erikoissairaanhoidon,
lastensuojelun sekä Siun soten opiskeluhuollosta vastaavan apulaisylilääkärin
osaamista.
4. Arvioidaan yhteisprosesseja ja lapsen kouluvalmiuksien kehittymistä
säännöllisesti ja suunnataan toimenpiteitä arvioinnin perustella.
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Resurssit

Mitä
muutosta
toimenpiteellä
tavoitellaan?
Arviointi:
Aikataulu:

Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskuksen omana resursointina 2 psykologia, 2 kuraattoria,
3 erityisopettajaa ja 2 koulunkäynninohjaajaa. Lisäksi varhaiskasvatuksessa on
aloittanut psykiatrinen sairaanhoitaja.
Kokeilun tavoitteena on ohjata olemassa olevien resurssien suuntaamista lapsen
luonnolliseen
kehitysympäristöön
ja
ehkäistä
näin
raskaamman
tuen
(erikoissairaanhoidon) tarvetta. Tavoitteena on juurruttaa toiminta pysyväksi malliksi.
Yhteistyöarviointina sekä osana perhekeskusten tuettua itsearviointia.
Toiminta alkaa 1.1.2017

4 ERITYIS- JA VAATIVIEN PALVELUJEN KEHITTÄMISKOKONAISUUS
Pohjois-Karjalan LAPE-hankkeessa erityispalvelut tukevat peruspalveluja perhekeskustoimintamallissa.
Asiakaslähtöisen, osallistavan palveluintegraation toteuttaminen on ollut yksi Siun soten toiminnan
kehittämisen lähtökohta. Tukea tarvitsevien lasten ja nuorten palveluketjujen uudistaminen on nostettu Siun
soten strategiassa yhdeksi keskeiseksi osa-alueeksi. Keskeistä on ennaltaehkäisevän ja moniammatillisen
työn vahvistaminen mm. yhteistyöllä perus- ja erityistason palvelujen, mielenterveyspalveluiden,
varhaiskasvatuksen, neuvolan, varhaisen tuen sosiaalipalvelujen ja koulutoimen välillä. Tärkeää on myös eri
hallintokuntien esimiesten yhteistyön vahvistaminen ja moniammatillisuuteen sekä -alaisuuteen
sitoutuminen.
Perustasolla perhekeskustoiminnoissa tehdään laaja-alaista moniammatillista yhteistyötä eri tahojen kanssa.
Erikoissairaanhoito ja lastensuojelu ovat vahvat yhteistyökumppanit perustason toimijoiden rinnalla. Esim.
äitiysneuvola ja erikoissairaanhoito voivat kutsua koolle moniammatillisen palaverin, jos perheen tilanteen
katsotaan sitä edellyttävän. Perustasolta mukana voivat olla esim. äitiys-/lastenneuvolan terveydenhoitaja,
mielenterveys- ja päihdepalvelun henkilöstöä, perheneuvolan henkilöstöä tai lastensuojelun työntekijä.
Siun soten avoterveydenhuollon vastaanottopalveluihin on perustettu uusi lapsi- ja perhepalveluihin
kohdennettu apulaisylilääkärin virka. Apulaisylilääkäri tekee läheistä yhteistyötä perhe- ja sosiaalipalveluiden
palvelupäälliköiden kanssa. Tehtävään kuuluu mm. monialaisen integraation vahvistaminen
perhekeskustoimintojen sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällä ja perus- ja erityistasojen välillä sekä
opiskeluhuollon yhteistyökysymyksissä kuntien kanssa. Virkaan valittu työntekijä on lastentautien ja
lastenpsykiatrian
erikoislääkäri
ja
myös
hänen
työpanoksensa
kautta
mahdollistuu
erikoislääkärikonsultaatioita
perhekeskustoiminnalle,
opiskeluhuollolle
sekä
lastensuojelulle
maakunnallisesti. Tärkeä yhteistyötaho on myös maakunnan mielenterveys- ja päihdepalvelujen yksikkö.
LAPE-hanketyötä integroidaan tähän oman organisaation kehittämistyöhön.
Erikoissairaanhoidossa lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian tehostetun avohoidon työryhmät tarjoavat jo
tällä hetkellä joustavaa puhelinkonsultaatiota ja arviointitukea perhekeskustoimijoille ja tätä toimintaa on
tulevaisuudessa tarkoitus kehittää. Lastentautien erikoissairaanhoidon puolelta on esiin noussut perustasolla
tapahtuvan puhelinneuvonnan kehittämisen tarve ja sitä pyritään myös LAPE-hanketyön keinoin edistämään.
Erikoissairaanhoidosta käsin tehdään aktiivisesti verkostoyhteistyötä ja lasten ja nuorten arkiympäristöön
suunnattua työskentelyä koti-, koulu- ja päivähoitokäynteinä. Lastenpsykiatrian osasto on kehittänyt nk.
perhe-perjantai (PePe) toimintaa, jolloin työskennellään koko perheen kanssa joko osastolla tai perheen
omassa arkiympäristössä. Joensuun kaupungin sivistystoimen alaisuudessa toimiva Tikkamäen sairaalakoulu
tarjoaa konsultatiivista tukea ja avo-oppilasopetusta lasten- ja nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa
oleville peruskouluikäisille. Sairaalakoulun toiminta tukee osaltaan koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä.
LAPE-hanketyöllä pyritään lisäämään vaikuttaviksi todettuja toimintamalleja ja tiivistämään
verkostoyhteistyötä siten, että koko perheen hyvinvoinnin tukeminen mahdollistuu tulevaisuudessa nykyistä
paremmin. Kasvatus- ja perheneuvoloihin suunnattu lasten- ja nuorisopsykiatrian lääkäriresurssi tullaan
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hallinnoimaan lasten- ja nuorisopsykiatrian ylilääkäreiden kautta. Myös tällä toimintatavalla on tarkoitus
tiivistää erityistason ja perhekeskustoiminnan välistä yhteistyötä.
Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että maakuntaan saadaan vahva neuvola- ja koululääkäriverkosto, jolle
erikoissairaanhoidon yksiköt antavat vahvan konsultaatiotuen ja koulutuksellisen taustatuen. Tavoitteen
saavuttamiseksi tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä perustason ja erikoissairaanhoidon yksiköiden kesken
ml. lastenneurologia ja lastentaudit.
Lapset puheeksi – neuvonpitoja tullaan hyödyntämään perheitä osallistavana ja perhelähtöisenä monialaisen
työn rakenteena. Neuvonpidon toimintamalli mahdollistaa joustavasti tarvittavan verkoston koolle
kutsumisen, monialaisen arvioinnin, yhteisen suunnitelman laatimisen ja vastuunjaon. Toimintamallin avulla
voidaan joustavoittaa konsultaatio- ja lähetekäytäntöjä. Aloite neuvonpidon koollekutsumiseksi voi tulla
mistä palvelusta tahansa, kun toimintamalli saadaan alueellisesti ja laajasti käyttöön.

4.1 Integratiivisten toimintamallien kehittäminen erityis- ja perustason palveluihin
Integratiivisten toimintamallien kehittäminen erityis- ja perustason palveluihin mallinnetaan yhteistyössä
perustason palvelujen kanssa.

4.1.1 Perhekeskeinen verkostomainen työmalli lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa /
psykososiaalisessa työssä
Noin kahden vuoden ajan on Pohjois-Karjalan keskussairaalan lastenpsykiatrian poliklinikalla yhden
sairaanhoitajatyöparin voimin kehitetty ja testattu asiakastyössä toimintamallia, joka parhaiten tukisi
perheitä. Joukossa on ollut useita lapsia, joiden kohdalla on harkittu myös osastohoidon tarvetta.
Osastohoitoa tai lastensuojelun sijaishuoltoa ei ole kuitenkaan tarvittu kuin yksittäisissä tapauksissa.
Muutaman vuoden ajalta kertyneen kokemuksen mukaan mallin mukainen työ on ollut tuloksellista ja
perheet ovat sitoutuneet siihen erinomaisesti ja heiltä saatu palaute on ollut positiivista ja kiitollista.
Perheiden kanssa on sovittu avoimesta toimijuudesta ja tiedonkulkuluvat sekä tiedonkulun käytännöt on
sovittu perheen kanssa heti alkuvaiheessa.
Toimintamalli on mahdollistanut sen, että hoitoon tulleen lapsen, vanhempien ja sisarusten tukeminen sekä
perheen verkostojen kanssa työskentely on voinut tapahtua hallittuina, rinnakkain kulkevina toimintoina.
Toimijoiden määrää on päästy hallitusti vähentämään ja vastuiden jakaminen on tapahtunut sovitusti, jolloin
on vältytty päällekkäiseltä työltä. Työmalli on vaatinut työparilta vahvaa sitoutumista perheeseen,
monipuolista soveltuvien työmenetelmien käyttämistä (mm. perheinterventio), näkökulman laajentamista,
uudenlaista asennoitumista ja rohkeutta hakea yhteistyökumppanuutta eri toimijoista. Siun sotessa
halutaan jatkaa tämän integratiivisen toimintamallin kehittämistä ja levittämistä osana perhekeskus- sekä
erityispalveluja.
Toimijat:

Tavoite:

Perhekeskustoimijat, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, muu erikoissairaanhoito ml.
aikuispsykiatria, mielenterveys- ja päihdetyöntekijät, lastensuojelu ja kaikki matalan
kynnyksen toimijat, varhaiskasvatus ja koulu, yksityiset palvelun tuottajat sekä
järjestötoimijat.
Kehittämistä koordinoi kehittämisryhmä, johon on nimetty yksi hanketyöntekijä
1. Paljon eri palveluja tarvitsevat lapset, nuoret ja perheet saavat perheeseen
sitoutuneen työparin tuekseen ja koordinoimaan verkostotyötä.
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Suunnitelma:

Arviointi:

Aikataulu:

2. Monialainen arviointi toteutuu perhelähtöisesti ja hallittuna prosessina ilman jäykkiä
lähetekäytäntöjä ja päällekkäisyyksiä. Pyritään peräkkäisten arviointien sijaan
yhteisarviointiprosessiin.
Arviointiprosesseja (ei yksittäisiä asiakasprosesseja)
kehitetään yhdessä perhekeskustoimijoiden kanssa (huom. myös kehittäjäasiakkaat).
3. Monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen niin horisontaalisen kuin
vertikaalisen integraation mahdollistamiseksi
4. Perheellä on yksi palvelusuunnitelma, johon perhe ja kaikki perheen kanssa
työskentelevät ovat sitoutuneet. Suunnitelman toteutumista arvioidaan ja
suunnitelmaa päivitetään sovituin määräajoin, vastuutyöpari huolehtii tästä.
5. Koulun ja varhaiskasvatuksen tukimuodot toteutuvat integroidusti ja koordinoidusti
sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.
6. Osasto- ja laitoshoidon tarve vähenee
Toimintamalli sisältää
Intensiivisen aloitusvaiheen:
 tapaamisia ja yhteydenpitoa perheeseen voi olla useitakin kertoja viikossa
 kotikäynnit ovat keskeinen työmuoto
 kartoitetaan perheen verkosto ja kootaan se yhteistyökumppanuuteen
 kartoitetaan perheen tilanne sekä palvelujen käytön historiaa, huomioidaan
erityisesti lähisuhde- tai muun väkivallan läsnäolo perheessä sekä vanhemmuuden ja
parisuhteen tuen tarve
 tehdään aktiivista palvelu- ja/tai hoitoon ohjausta
 neuvottelut ja verkostotapaamiset vuorottelevat ja ne on järjestetty huolellisesti
ennakolta valmistellen. Verkostotapaamisten jälkityöskentely perheen kanssa on
myös huomioitu
Perheen tarpeen mukaisen työskentelyvaiheen
 työskentelyä jatketaan niin kauan, kuin sille on tarvetta.
 intensiteetti voi vaihdella (esim. kriisit)
Palvelun päätösvaiheen
 palvelu päätetään yhteisesti sovitusti ja hallitusti (asteittain)
 perheellä on selvä jatkosuunnitelma, jos sille on tarvetta
 verkoston aktivointi perheen tueksi jatkossakin
Menetelmiä arviointiin kehitetään LAPE-hankkeen aikana STM suuntaviivoja noudattaen.
Kerätään mm. palautetta työskentelyyn osallistuneilta (viranomailta, mutta erityisesti
perheiltä, lapsilta ja nuorilta) työskentelyn alussa ja lopussa. Seurataan osastohoidon,
lastensuojelun ja koulun tukipalveluiden tarvetta.
1/2017 -

4.2 Lastensuojelun kehittäminen
Lastensuojelua ja sen työmuotoja vahvistava kehittämistyö toteutetaan STM:n mukaisesti ja THL työpajoissa
tuotettujen ohjeistusten pohjalta ja niitä noudattaen. Tavoitteena on saada aikaan toiminnallisia muutoksia
yhteisen tietoisuuden pohjalta. Pyritään pois ns. pois lähettämisen kulttuurista. Lisätään esimiesten
tietoisuutta palvelujen kenttähaasteista ja vahvistetaan yhdessä johtamisen asennetta. LAPE muutosagentti
seuraa lastensuojelun työn etenemistä ja osallistuu kehittämistyön.
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4.2.1 Lastensuojelun perhetyö ja perhekuntoutus
Toimijat:

Tavoite:

Siun soten lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat sekä muu perheen
toimijaverkosto (määrittyy asiakkaan ja perheen verkoston ja kuntoutuksen tarpeen mukaan),
kolmas-sektori ja muut ostopalvelutuottajat.
Kehitetään malli lastensuojelulain mukaisesta kotiin vietävästä perhekuntoutuksesta
mahdollisimman suurelta osin korvaamaan laitosmuotoista perhekuntoutusta. Mallinnus
edellyttää, että samalla selkiytetään perhetyön (sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain
mukaisen), tehostetun perhetyön ja perhekuntoutuksen käsitteitä ja yhdyspintoja ja
mallinnetaan em. palvelumuodot sisällöiltään yhdenmukaisiksi kokonaisuuksiksi.
Tavoitteena on tarjota yhdenmukainen mahdollisuus saada ko. palveluita koko Siun soten
toiminta-alueella sekä määritellä vaikuttavan ja asiakaslähtöisen lastensuojelun perhetyön ja
kotiin annettavan perhekuntoutuksen periaatteet alueella.

Näiden toimenpiteiden kautta tavoitteena on tarjota vaikuttavampaa palvelua lapsiperheille
(lyhytkestoisempaa, intensiivistä, muutosta lapsen arjen hyvinvointiin tuottavaa) ja vähentää
tarvetta lapsen/lapsien kodin ulkopuolisiin sijoituksiin.
Suunnitelma: Haluamme yhdenmukaistaa palvelutarjontaa ja mahdollistaa perhekuntoutuksen myös esim.
työssäkäyvien lasten vanhemmille, joiden elämäntilanteeseen laitosmuotoinen kuntoutus ei
sovellu palveluna. Kotiin annettavana palveluna pystymme paremmin palvelumaan koko Siun
soten alueen perheitä asuinpaikasta riippumatta ja turvaamaan molemmille vanhemmille
mahdollisuuden kuntoutuksen tukeen arjessa. Malli antaa mahdollisuuden vahvistaa erilaisia
palveluista toiseen siirtymisen nivelvaiheita.
On tarpeen myös määritellä ja mallintaa perhekuntoutukseen tarvittava erityisosaaminen lasten ja vanhempien yksilöllisiin tuentarpeiden arviointiin perustuen. Eli saada tietoa siitä, keitä
toimijoita perhekuntoutuksen vaikuttavaan toteuttamiseen osallistuu ja /tai tulee osallistua.
Miten?
1. Lapset puheeksi neuvonpitoa hyödynnetään tilanne ja monialaisen palveluarvion
tekemiseen. Hankkeen aikana kehitetään toimijoiden osaamista havaita perheet jotka
hyötyvät perhekuntoutuksesta tässä mielessä.
2. Yhteisessä palvelutarvearvioissa perheen osallisuus on alusta asti mukana.
3. Toimialueiden johdon, kehittäjien ja työntekijöiden kanssa käydään yhteinen
periaatekeskustelu, jossa määritellään toiminnan rajat (mitä on monitoimijainen
perhekuntoutus Siun sotessa) ja sovitaan sitoutumisesta ja mittaamisesta ja
arvioinnista.
4. Henkilöstöstä nimetään ja koulutetaan (hanketyöntekijöiden fasilitoima yhteinen
työskentely ja mahdollisesti sitä täydentävä ostopalvelua asiantuntemus)
ammattitoimijoita
(kotipalvelutyöntekijät,
perhetyöntekijät,
sosiaaliohjaajat,
sosiaalityöntekijät, päihde-ja mielenterveystoimen työntekijät yms.) toteuttamaan
kotiin vietävää perhekuntoutusta. Nimetyt henkilöt toimivat omissa työtehtävissään
mutta ovat ryhmänä tarpeen mukaan koottavissa toteuttamaan tiimityönä kotiin
vietävää perhekuntoutusta (vrt. kriisiryhmätoiminta). Ryhmien liikkuvuus ja volyymi
tarkentuvat hankkeen aikana (riippuu palvelusta hyötyvistä perheistä ja niiden
määrästä).
5. Kotiin annettavan kuntoutuksen em. samat toimijat kootaan lapsen ja perheen
olemassa olevasta verkostosta eli pilottialueen jokainen työntekijä huomioi omassa
toiminnassaan ja työtavoissaan perhekuntoutuksen tarpeen ja sitoutuu
suunnitelmalliseen kotiin annettavaan työskentelyyn ja monitoimijaiseen
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asiakas/potilas malliin oman roolinsa ja ammattiosaamisensa mukaisesti. Perheelle
nimetyt henkilöt toimivat omissa tehtävissään ja perhekuntoutus/kotikuntoutus on osa
heidän työmenetelmiään. Mahdollisuus laajasti sisäisenä koulutuksena järjestettävään
uuteen työmenetelmä/työkulttuurin muutos koulutukseen. Tämä edellyttää vahvaa
tahtotilaa muuttaa toimintakulttuuriamme monitoimijaiseen, asiakaslähtöiseen
tarpeen arviointiin. Mallissa muutoksen aikaansaaminen edellyttää myös em. 5.2.1
johtamisen ja esimiestyön tukea toimintamallin ja kulttuurin muutoksen
mahdollistajana.
Kotiin vietävää perhekuntoutusta toteutetaan lastensuojelun pilotoinnilla perheissä, jotka
palvelutarpeensa perusteella ohjattaisiin muussa tapauksessa laitosmuotoiseen
perhekuntoutukseen ja/tai lapsen/lasten sijaishuolto olisi muutoin välttämätöntä tai hyvin
todennäköistä. Kuntoutuksen kesto arvioidaan aina yksilöllisesti ja perhekohtaisesti, mutta
lähtökohta mallin mukaisen palveluiden käytön/perheen tarpeen kohtaamisessa on, että
suunniteltu kuntoutus kestää noin 2-3 kuukautta. Kuntoutuksen aikana perhe asuu omassa
kodissaan. Uusperheiden perherakenteissa tulee huomioida molempien perheiden yksilöllinen
tarve. Perheiden lähiverkostojen voimavarat huomioidaan molemmissa malleissa ja
hyödynnetään ja kehitetään läheisneuvonpitoa työmenetelmänä koko alueella. Mallin
kehittämisessä huomioidaan sen pysyminen joustavana ja tarpeeseen kohdentuvana.
Perhekuntoutus on jokaiselle perheelle erikseen räätälöitävää palvelua. Arvioitavana on se,
miten kuntoutustarpeeseen pystytään malleilla vastaamaan. Näiden periaatteiden sisällöllinen
kuvaaminen käytännön työmenetelminä työntekijöille on osa pilottialueiden työntekijöiden ja
kehittäjätyöntekijän yhteistyötä. Hyvät käytännöt ja esimerkit jaetaan alueiden välillä ja
periaatteet muokkautuvat konkreettiseksi työn sisällöksi, palvelulupaukseksi asiakkaalle.

Arviointi:

Ostopalveluilla ja kolmannen sektorin osaamisella täydennetään perheen tarpeenmukaista
palvelua asiakaslähtöisesti molemmissa malleissa. Kolmannen sektorin toimijat ja yksityiset
palveluntuottajat myös täydentävät joustavasti mahdollisia kuntatoimijoiden työaika-aukkoja.
Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän arvio palvelusta ja asiakkaan oma arvio sekä
palaute kerätään systemaattisesti.
Arviot toteutetaan lastensuojelun vaikuttavuusmittarin lomakkeistoa käyttäen. Osa alueen
kunnista on mukana Kuntaliiton tutkimusprojektissa, jossa kehitetään numeerista mittaria, jolla
voidaan arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta. Tällä hetkellä on menossa jatkoprojektivaihe
2016–2017. Lomakkeiston käytön mahdollistaminen vuonna 2017 käytännön työvälineenä
koko Siun soten alueella lastensuojelun työvälineenä sovitaan Kuntaliiton kanssa. Tämä ei
edellytä Kuntaliiton sähköisen tutkimusmateriaalin keräämisen laajentamista koko alueelle,
vaan vain lomakkeiston/paperisena käytön mahdollistamista pilotoinnissa yhteisenä
työvälineenä.
Toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen perustuu eri poikkileikkausajankohtina tehtävään
asiakkaan (lastensuojelussa perhe) toimintakyvyn mittaukseen. Tässä toteutus olisi perheen
tarpeen arviointi vaiheessa, pitkissä kuntoutuksissa voitaisiin hyödyntää myös väliarvioinnissa
ja loppuarvioinnin lisäksi.
Työvälineenä lomakkeilla ja niiden täyttöön liittyvällä keskustelulla arvioidaan ja kartoitetaan
systemaattisesti kaikkien perheenjäsenten kanssa, perhettä osallistavasti, perheen
toimintakyky, kuormitus ja voimavarat. Tällöin saadaan systemaattisesti kartoitettua
palvelumme laadullista vaikuttavuutta numeraalisesti.
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Kehittäjätyötä tarvitsemme erityisesti systemaattisen tiedon ja palautteen keräämiseen
työntekijöiltä mallien käytännön toimivuudesta ja toteutettavuudesta. Esimerkiksi: miten
nopeasti mallit pystyvät vastaamaan perheiden tarpeeseen, jos viivettä syntyy, miksi tai mitä
haasteita monitoimijuustyössä on havaittu ja miten ne on pystytty korjaamaan (viittaus 5.2.1.
toimintamalliin).
Kehittäjätyöntekijä myös analysoi yhdyspintaa laitosmuotoisen kuntoutuksen käyttöön ja
tarpeeseen selvittämällä ko. perheen lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa
laitosmuotoisen kuntoutuksen perusteita. Tätä kautta saamme käyttöömme yleistä tietoa
laitosmuotoisen kuntoutuksen tarpeesta ja perusteista (yhdyspinta hoitotarpeen arviointiin)
vrt. kotiin annattava avopalvelu ja pystymme arvioimaan yhdyspinnan kriteereitä.
Kehittäjätyöntekijä kerää ja analysoi myös tehostetun perhetyön ja kotiin annettavan
perhekuntouksen rajapintaa toimijoiden kanssa. Määrittelyn kriteerit ovat yhdyspinnoissa.
Tehostetun perhetyön kehittäminen ja mallintaminen toteutetaan kotiin annettavan
perhekuntoutuksen rinnalla perustyönä työyksiköissä, mutta hyödynnämme molemmista
pilotoinneista saatavaa tietoa ristiin (toimijat ovat osin samoja molemmissa palveluissa).
Samoin täsmentyy SHL:n ja LSL:n mukaisen perhetyön, tehostetun perhetyön ja
perhekuntoutuksen toimijat Siun sotessa. Tavoitteena ja arvioinnin kohteena on mallinnuksien
toteutuminen.

Aikataulu:

Palautteiden, kokonaisanalysoinnin ja vaikuttavuuden yhteisarvioinnilla sekä aktiivisen
kehittämistyöntekijän mallintamistyön avulla selvitetään molempien toimintatapojen vertailu.
Tuloksena tarjotaan toisen mallin (tai molempien mukaista) kotiin annettavaa
perhekuntoutusta jatkossa koko Siun soten alueen perheille yhdenvertaisesti – tai päädytään
soveltaen kolmanteen perusteltuun malliin.
Mallit suunnitellaan ja ”jalkautetaan toimintatapamuutos” kevään 2017 aikana. Kauttaaltaan
mallien pilotointi alkaa syksyllä 2017 kullakin viidellä alueella. Arviointi ja mallinnustyö ovat
jatkuvaa toimintaa. Loppuarviointi ja mallinnukset valmistuvat syksyllä 11–12/ 2018 mennessä

4.2.2 Lastensuojelun laitoshoito
Toimijat/
työryhmä:

Tavoite:

Hanketyöntekijä, joka vastaa hankkeen ajan muutos- ja kehittämisprosessin etenemisestä,
tutkimus- ja teoriatiedon jalostaminen käytäntöön yhdessä yksiköiden työntekijöiden kanssa.
Lastensuojeluyksiköiden työntekijät, sijaishuollon sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat,
avohuollon sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat.
1. Lastensuojelun laitoshoidon vaikuttavuuden lisääminen
2. Sijoitettujen lasten ja biologisten perheiden osallisuuden lisääminen
3. Sijoitettujen lasten ja heidän perheidensä osallisuuden lisääminen sijaishuollon aikana ja
sitä kautta heidän motivointinsa omaan muutos työskentelyynsä

Suunnitelma: Lasta ja perhettä tukevien työmuotojen kehittäminen omissa lastensuojeluyksiköissä.
Lastensuojeluyksiköiden laadun varmistaminen ja vahvistaminen vastaamaan tulevaisuuden
haasteita. Sijoitettujen lasten ja perheiden toimintakyvyn kohentamiseen tähtäävien
työskentelymuotojen käyttöönotto.
Lastensuojelun laitoshoito on valtakunnallisesti perustunut jo vuosia sijoitettujen lasten
”suojeluun” enemmän kuin lasten kuntoutukseen. laitoshoidon menetelmiä ja käytäntöjä
pitäisi kehittää niin, että ne korostaisivat kasvatuksellisia ja kuntouttavia elementtejä suojelua
enemmän. Laitoshoidon tarkoituksena tulisi valmistaa ja kuntouttaa lasta myös sijaishuollon
jälkeiseen elämään.
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Tärkeää on nähdä lapsi kokonaisuutena. Lasta ei voida kuntouttaa irrallaan biologisesta
perheestään. Lastensuojelun laitoshoidossa tulisikin työskennellä aina koko perheen kanssa, ei
vain lapsen.
Tarvitaan muutosta työskentelytapoihin; uusia menetelmiä lapsen ja perheen
vuorovaikutuksen havainnointiin ja siinä mahdollisesti esiintyvien ongelmien tunnistamiseen
sekä keinoja ongelmien korjaamiseen. Hankeaikana kartoitetaan olemassa olevien
menetelmien käyttökelpoisuutta, jotka mm. tukevat lapsen ja perheen osallisuutta
sijoitusprosessin aikana. (dialogisuutta, kohtaamista, terapeuttista lähestymistä (ei terapiaa)
sekä toiminnallisia menetelmiä) sekä kartoitetaan henkilöstön koulutustarvetta.
Lastensuojelulaitoksien ja psykiatrian yhteistyötä kehitetään. Tarkastellaan mm. yhteistyössä
laitostyön kehittämisen tarpeita, konsultatiivisen ja jalkautuvien työotteiden käyttöön
ottamista. Sijoituksen aikaisen perheiden kanssa tehtävän työn kehittäminen ja tehostaminen.
Arviointi:
Aikataulu:

Lasten, perheiden, työntekijöiden ja yhteistyötahojen itsearviointi (esim. lastensuojelun
toimintakykymittari). Hoitopäivien määrä: tehokas laitoshoito lyhentää sijoitusten kestoa.
Koko hankeaika. Tarkka osaprojektisuunnitelma valmis 4/2017.

4.2.3 Lastensuojelun perhehoito
Perhehoitolaki velvoittaa, että sijaisperheellä on oman sosiaalityöntekijän sijoituksen tukena. Lisäksi
lastensuojelulaki velvoittaa lapselle oman työntekijän. Työntekijä ei voi olla sama näille molemmille.
Toimijat/
työryhmä

Sijaishuollon sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat, avohuollon sosiaalityöntekijät ja
sosiaaliohjaajat / PePPi-hankkeen nuoret (3), hanketyöhön osallistuu myös Voikukka
vertaistuki
Tavoite:
Maakunnallisen perhehoidon mallintaminen Siun sotelle niin, että perhehoitajille pystytään
takaamaan perhehoidon onnistumiseksi riittävä tuki. Perhesijoitusten mahdollistaminen myös
vaikeasti oireilevien lasten osalta. Toimivan sijaisperheiden rekrytointi- ja valmennusmallin
luominen alueellemme. Sijaisperheiden tuki- ja koulutusmallin luominen.
Suunnitelma: Sijaisperheiden tukimuotojen kehittäminen maakunnallisesti; mentorointi-mallin luominen,
vertaistukitoiminta, ryhmäohjaukset, perhehoitajien vapaan järjestäminen (esim.
sijaistaminen), säännöllisen lisäkoulutuksen järjestäminen ja siihen osallistumisen
mahdollistaminen koko maakunnan toimintapiirille.
Perhehoito on sijaishuollossa oma selvästi erottuvat kokonaisuutensa, joka vaatii työntekijöiltä
paljon aikaa ja erityisosaamista. Sijaisperheet toimivat yksin eikä sijaisvanhemmilla yleensä ole
sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta. Toimiva perhehoito tarvitsee onnistuakseen entistä
tiiviimmän tuen sijaisperheille. Lisäksi myös Siun Sotessa täytyy perhehoitoon keskittää entistä
enemmän resursseja sekä osaamista. Jo tällä hetkellä koko maakunnan alueella on suuria
haasteita hyvien perhehoitajien rekrytoinnissa. Toimivan perhehoidon rekrytointi- ja
valmennusmallin sekä toimivien tukipalveluiden kautta lisättäisiin perhehoitajana toimimisen
kiinnostavuutta ja varmistettaisiin osaavien ja sitoutuneiden perhehoitajien saatavuus myös
tulevaisuudessa. Perhehoitajien oman työntekijämallin luominen.
Perhehoitajien oman työntekijämallin luominen. Tällä hetkellä lapsen asioista vastaava
sosiaalityöntekijä toimii myös sijaisperheen omatyöntekijänä. Tämä malli ei käytännössä toimi,
koska yhdessä perheessä voi olla usean sosiaalityöntekijän sijoittamia lapsia, jolloin vastuu
perhehoitajien tuesta ei ole kenellekään yksittäisellä työntekijällä. Perhehoitajat tarvitsevat
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tukea muissakin kuin yksittäisen lapsen asioissa, minkä vuoksi on tärkeää, että Siun Sotessa
perhehoitajille pystyttäisiin nimeään oma työntekijä, joka vastaisi kaikkien perhehoitajien tuen
saamisesta. Perhehoitajien työntekijällä olisi hyvä olla terapeutin koulutus sosiaalityöntekijän
pätevyyden lisäksi sekä kokemusta sijaisperheiden kanssa tehtävästä työstä. Malli vähentäisi
sijaisvanhemmille ostettavien tukipalveluiden tarvetta. Toimiakseen malli tarvitsisi Siun Soten
alueella yhteistyötä sijaishuoltotoimiston ja alueiden lastensuojelun/varhaisen tuen
sosiaaliohjauksen/perhetyön kanssa.
Arviointi:
Aikataulu:

Sijaisvanhempien ja työntekijöiden itsearviointi. Perhehoitoon sijoitettujen lasten määrä.
Hankkeen aikana luodaan Siun Sotelle yhteinen sijaisperheiden rekrytointi- ja valmennusmalli,
jota testataan koko Siun Soten alueella vuoden 2017 aikana. Koulutus- ja tukipalveluiden
toimintamalli toimisi käytännössä vuoden 2017 loppuun mennessä.

4.2.4 Lastensuojelun tutkimuksen ja kehittämisen verkostomainen toimintamalli
Valtakunnalliseen LAPE-toimintaan sisältyy lastensuojelun tutkimuksen ja kehittämisen verkostomainen
toimintamalli, oppimisverkostorakenne. Verkostomaisen toimintamallin tavoitteena on tukea LAPEmuutosohjelman lastensuojeluun liittyvien mallinnusten leviämistä ja juurtumista ammattikäytäntöihin.
Verkoston avulla varmistetaan lastensuojelun toimintamuotojen kehittäminen kansallisesti ja alueellisesti
yhdenmukaisina sekä tutkimukseen perustuvina.
Itä-Suomessa ISOn toiminta-alueella tämä rakenne on osa muutostyön toimeenpanon tukea. PohjoisKarjalan LAPE-kärkihankkeen yhtenä osana muotoillaan ja pilotoidaan tätä avaintoimijoiden verkostomaista
toimintamallia. Oppimisverkoston toimintaa koordinoi alueella Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.
Verkostoon kutsutaan kärkihankkeen muutosagentti sekä edustajia kunnista/maakunnista, korkeakouluista
ja järjestöistä. Kansallisen tason osaaminen kytketään verkostoon THL:n ja STM:n edustajien kautta.
Alustavasti on suunniteltu, että oppimisverkostot toimivat sekä maakunnallisesti että ISOn toiminta-alueen
tasolla.
Lastensuojelun oppimisverkostotoiminta sovitetaan joustavasti yhteen muiden LAPE-ohjelman
toimeenpanoa tukevien rakenteiden ja resurssien kanssa. Lastensuojelun oppimisverkostotoiminnan
tavoitteet, organisointi ja konkreettiset toimintatavat muotoillaan yhteisen konseptin mukaiseksi
maakuntien ja kuntien, sosiaalialan osaamiskeskusten ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä
yhteistyöhön mukaan lähtevien korkeakoulujen ja järjestöjen yhteistyönä. Oppimisverkoston konsepti
rakennetaan loppuvuoden 2016 sekä alkuvuoden 2017 aikana ja sitä pilotoidaan/kehitetään edelleen koko
hankkeen ajan. Pohjois-Karjalan osalta oppimisverkostotoiminnan ja kehittämishankkeisiin kytkettävän
tutkimustoiminnan koordinaattori sijoittuu Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukseen.
Kustannukset
P-K LAPE-hankkeen budjettiin on varattu rahoitusta Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen
erityisasiantuntijan osa-aikaiseen työpanokseen vuosille 2017–2018 yhteensä 10 000 euroa. Rahoitus pitää
sisällään työntekijän palkka ja muut tarpeelliset toimintaan liittyvät kulut (mm. matkat). ISO huolehtii
rahoituksen käytön ja sen riittävyyden tarkemmin yhteistyössä P-K LAPE hankkeen projektipäällikön kanssa.
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5 HANKKEEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TOIMEENPANOA
VALMISTELEVA YHTEISTYÖ
5.1 Kuvaus tietojärjestelmien yhteiskäyttömahdollisuuksista
Maakunnan alueen kunnilla on käytössä yhteinen potilas- ja asiakastietojärjestelmä. Sosiaalitoimella on
käytössä Pro Consona-asiakastietojärjestelmä ja terveydenhuollon puolella Mediatri-potilastietojärjestelmä.
Järjestelmät on kehitetty sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa toimivien ammattilaisia varten sekä
toiminnanohjauksen että asiakkaiden tietojen jokapäiväiseen käsittelyyn5. Tulevaisuudessa valtakunnallisesti
sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus (nk. sote-uudistus) vaikuttaa alueelliseen kehittämistyöhön sillä
tietojärjestelmiä on tarkoitus yhtenäistää. Yhteisestä järjestelmästä voidaan nähdä olevan tukea myös
johtamiselle6, joka yleisenä tavoitteena on saada asiat tehdyksi asiakaslähtöisesti, oikea-aikaisesti ja
kustannustehokkaasti. Palvelujen kehittäminen ja vertaileminen alueellisesti mahdollistuu myös paremmin
yhteisen tietojärjestelmän turvin.
Tietojärjestelmien osalta maakunnassa on tehty vuosien ajan hyvin tuloksin työtä tietojärjestelmien
yhtenäistämiseksi. Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy (PTTK) on vastannut alueen kaikkien kuntien
tietohallintotehtävistä ja tietojärjestelmien ja laitteiston hankinnoista jo vuodesta 2005 lukien. Hankintojen
perusedellytys on ollut niiden soveltuminen kansalliseen kokonaisarkkitehtuuriin. PTTK:n johdolla alueen
kunnat ovat osallistuneet KANTA-arkiston kehittämistyöhön. Siun Sote tekee yhteistyötä KANSA –
kouluhankkeen kanssa sosiaalityön rakenteisen kirjaamisen kehittämiseksi.
Pohjois-Karjalassa on käytössä vuodesta 2009 lähtien kaikkien alueen kuntien sekä Heinäveden kunnan
terveyskeskusten, keskussairaalan, erityishuollon ja hammashuollon yhteinen potilas- ja
asiakastietojärjestelmä Mediatri. Yhteinen tietojärjestelmä mahdollistaa ammattilaisten välisen tiedon
siirron kuntien ja keskussairaalan välillä. Mediatri toimii kirjaamisalustana sekä terveydenhuollon että
sosiaalihuollon rekistereiden alaisissa toiminnoissa, kuten kotihoidossa, kotisairaanhoidossa, mielenterveysja päihdepalveluissa, kasvatus- ja perheneuvonnassa sekä kehitysvammapalveluissa. Mediatri toimii
kirjaamisalustana myös osassa ostopalvelutuotantoa (hoito- ja hoivapalveluissa). Mediatrin kehittämistyö on
tapahtunut tiiviissä yhteistyössä tietojärjestelmätoimittajan (MEDICONSULT oy) kanssa. Mediatriin voidaan
joustavasti PTTK:n omana työnä parametroida Siun soten tietojohtamisen tarpeita tukevia alueellisia
määrittelyjä ja uusia osioita. Mediatri on liitetty valtakunnallisiin terveydenhuollon Kantapalveluihin
(sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Omakanta).
Muiden sosiaalipalveluiden (lastensuojelu, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut) kirjaamisalustana toimii ProConsona asiakastietojärjestelmä. Pro- Consona on ollut käytössä kaikissa Pohjois- Karjalan kunnissa vuodesta
2006 lähtien. Ongelmana on, ettei sähköinen tiedonsiirto Pro Consonan ja Mediatrin välillä ole mahdollista.
Tästä on erityistä haittaa paljon palvelua käyttävien asiakkaiden ja/tai perheiden palveluiden koordinoinnissa
ja niiden yhteensovittamisessa. Parhaillaan pohditaan Pro Consonan korvaamista, jollain paremmin
Mediatriin yhteensopivalla asiakastietojärjestelmällä, mutta mahdollinen muutos ei ehdi toteutua ennen
vuotta 2019. Yhteisiä palvelusuunnitelmia sosiaali- ja terveydenhuollon kesken on pyrittävä rakentamaan siis
muillakin tavoilla. Terveydenhuollon hoito-ja palvelusuunnitelman käyttöönottoa ja levittämistä on
jatkettava nykyistä määrätietoisemmin. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa voidaan soveltuvin osin hyödyntää
5

https://mediconsult.fi/tuotteet-ja-palvelut/mediatri
Johtamisella6 voidaan tässä ymmärtää päätöksentekoa, voimavarojen hankkimista, asioiden järjestämistä ja vastuu
jakamista sekä ohjaamista.
6
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myös sosiaalipalveluiden tietojen kirjaamisalustana. Yhteisen tieto- ja kirjaamisalustan puutetta tämä ei
kuitenkaan ratkaise kuin jossain yksittäisissä tapauksissa. Tätä mahdollisuutta on kehitetty osana
hyvinvointiasemien kehittämistä tilanteissa, joissa palveluiden tuottamiseen osallistuu useita eri
sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon ammattilaisia.
Yhteisen palvelusuunnitelma olisi merkittävä parannus asiakas- ja potilastietojärjestelmissä, jolla asiakkaiden
palvelukokonaisuksia (esim. paljon apua tarvitsevien lapsiperheiden osalta) olisi helpompi hallita ja
suunnitella. Tällä hetkellä olemassa olevat asiakas- ja potilastietojärjestelmät eikä voimassa oleva
lainsäädäntö pysty täysin tähän toiveeseen vastaamaan. Ratkaisuja on haettava myös muilla keinoilla.
Merkittävimmän näkymän lähitulevaisuuteen tuo ODA -hankkeen tuotteet, jotka otetaan pilottikäyttöön
vuoden 2017 syksyllä. Yhteinen hyvinvointitarkastus ja – suunnitelma voivat muuttaa asiakas- ja
potilasprosesseja toivottuun suuntaan.

5.2 Sähköisten palvelujen kehittämistyö
Sähköisten palvelujen kehittämistyö (lomakkeet, videoasiointi, Chat, etäkonsultaatiot, videotallenteet esim.
kuntoutuksessa, sähköinen ajanvaraus) jatketaan määrätietoisesti myös tulevina vuosina. Maakunnassa
välimatkat ovat pitkiä ja tästä syystä videovälitteiset etäkonsultaatiot ovat yksi merkittävä kehittämiskohde
vuosien 2017 -2018 aikana. Jo nyt videovälitteisiä palveluja on otettu käyttöön muun muassa
mielenterveyspalveluissa. Parhaillaan valmistellaan Siun Soten sähköisten palveluiden strategiaan.
Valmisteluvaiheessa syksyllä 2016 määritellään ensin videovälitteisten palveluiden toiminnallisia
määrityksiä, joiden perusteella palveluiden tuottaja valitaan. Määritysten avulla varmistetaan, että laitteiden
käyttö on turvallista, helppoa ja sekä ammattilaisia että asiakkaita houkuttelevaa. Samaan aikaan
määritellään tarkemmat pilotti- ja kokeilukohteet tuleville vuosille. Lasten ja perheiden palvelussa
videovälitteisiä palveluja kokeillaan vuosina 2017 ja 2018 muun muassa joustavien konsultaatioiden
kehittämistyötä sekä palvelujen yhteydensaannin parantamiseksi. Videovälitteisiä palveluja otetaan
käyttöön ainakin:
1. Perhekeskeisen verkostomaisen työmallin lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen /
psykososiaalisen mallin kehittämisessä (kehittämiskohde 5.1.1). Videovälitteisten palveluiden avulla
osa verkostokokouksiin osallistuvista työntekijöistä tai perheen jäsenistä voivat osallistua
kokoukseen etäyhteyden avulla. Verkostokokouksen jälkeisiä hoitoneuvotteluja voidaan pitää
videovälitteisesti ja tarvittaessa perheen jäsenet voivat olla yhteydessä vastuutyöpariin etäyhteyden
avulla. Videovälitteiset palvelut tukevat erittäin hyvin suunniteltua toimintaa.
2. Perhekeskustoiminnoissa (kehittämiskohde 4) videovälitteisiä palveluja kokeillaan muun muassa
äitiys- ja lastenneuvolan sekä erikoissairaanhoidon kuntoutuspalveluiden välillä. Tarkoitus on luoda
malli jolla ns. peruspalvelut perhekeskuksissa voivat joustavasti konsultoida ns. erityspalveluiden
asiantuntijoita. Videovälitteiset palvelut sopivat tähän tarkoitukseen hyvin.
Videovälitteisten palvelujen käyttöönoton aikataulu riippuu hankintamenettelyn kestosta. Palveluntuottaja
valitaan vuoden 2017 aikana ja yllä mainitut palvelut otettaan ainakin pilottikäyttöön saman vuoden aikana.
Kehittämistyöstä vastaa Siun Soten kehittämisyksikön työntekijät (kehittämispäällikkö ja
kehittämisasiantuntija) yhteistyössä PTTK:n ja valitun palvelutuottajan kanssa. Osana sähköisten palveluiden
strategiaa valmistellaan käyttöönottosuunnitelmaa Siun Soten Chat – palveluiden kehittämiseksi.
Pilottikäyttöön palvelu saadaan vuoden 2017 aikana.

5.2.1 Keskeiset sähköisten palveluiden kehittämishankkeet, joissa P-K LAPE- hanke toimii
Siun sote on osatoteuttajana vuosille 2016–2018 ajoittuvassa Karelia AMK:n hallinnoimassa DigiSote – ESR
hankkeessa. Hanke keskittyy tarvelähtöiseen palvelumuotoiluun, tulevaisuuden e-ammattilaisten osaamisen
tunnistamiseen ja vahvistamiseen, digikokeiluihin sekä hyvinvointiteknologia palvelukokonaisuuksien
kytkemiseen osaksi toimintaprosesseja. Koska kyseisen hankkeen fokuksena on digitalisaation myötä
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muuttuva sote -ammattilaisten työn sisältö sekä hyvinvointiteknologia ja sen kautta asiakaslähtöisten
palvelukokonaisuuksien käyttöönotto, toteutetaan hyvinvointiteknologiaosuutta yhteistyössä em. hankkeen
kanssa. Hyvinvointiteknologia kytkeytyy osaksi toimintaprosessien uudistamista. Hyvinvointiteknologian
hyödyntäminen tarkoittaa tässä enemmänkin yksittäisten teknisten laitteiden sijasta palvelukokonaisuuksia
toimintaprosessien sisällä, joiden kehittämistyötä ohjaavat lapsiperhepalveluiden henkilöstön ja asiakkaiden
ja omaisten esille tuomat tarpeet, eivät hyvinvointiteknologia-alalla toimivat yritykset. Lapsiperheiden osalta
kokeilut suunnitellaan Siun Soten kehittämisyksikön (kehittämispäällikkö ja kehittämisasiantuntija) sekä
DiGiSote – hankkeen toimijoiden kesken. Kokeilut toteutetaan hankeaikana.
ODA (omahoito- ja digitaaliset arvopalvelut hanke 2016–2018). Joensuun kaupunki hallinnoi kansallisesti
merkittävän sähköisten palveluiden hanketta koko Siun Soten alueella. Hankkeen tavoitteena on luoda
kansallisesti yhteneväiset sähköiset hyvinvointipalvelut koko maan väestölle. Siun Soten kehittämisyksikön
työntekijöillä (kehittämispäällikkö ja kehittämisasiantuntija) on vahva rooli ODA –hankkeen suunnittelussa
sekä sisältöjen kehittämisessä, joten ODAn ODA –hankkeessa kehitetyt palvelut ovat pilotointivaiheessa
viimeistään syksyllä 2017. Parhaillaan palveluiden sisältöjä valmistellaan useissa eri työryhmissä.
ODAn palvelutuotteet:
• Hyvinvointitarkastus = Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmat yhdistävä yleinen analyysi
henkilön tilanteesta sekä terveyteen- ja hyvinvointiin liittyvistä riskeistä + ehdotuksia
toimenpiteistä hyvinvoinnin kehittämiseksi ja/tai ohjaus tarvittavan avun piiriin.
Hyvinvointitarkastusta testataan perhekeskuspalveluissa vuoden 2017 aikana. LAPEhankkeessa tehtävä kehittämistyö palvelee myös ODA-hankkeen tavoitteita. Perheen asioihin
tartutaan aikuisten tarpeiden suunnasta. Nyt tehty kokeiluna Rantakylän pilottina niille
asiakkaille, jotka ovat tähän suostuneet.
• Itsehoitosuunnitelma = Kansalaisen itse itselleen tekemä suunnitelma
• Hyvinvointivalmennukset = Sovelluksia, jotka kannustavat elin- ja elämäntapamuutoksiin, joilla
hyvinvointi paranee
• Älykkäät oirearviot = Yksittäisen terveysongelman/ oireen arviointiin tarkoitettu palvelu, joka
arvioi hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä ohjaa automaattisesti kansalaista
tarkoituksenmukaisen avun piiriin
• Hyvinvoinnin arviot = Palvelu, jossa kansalainen voi arvioida omaa tai läheisensä oikeutta
tiettyjen (sosiaali)palvelujen saamiseen.
• Hyvinvointisuunnitelma = Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistetty suunnitelma, jossa nojataan
kansalliseen sisältömäärittelyyn yhdestä yhteisestä suunnitelmasta. Hyvinvointisuunnitelmaa
testataan perhekeskuspalveluissa.
ODA – tuotteiden pilotoinnista vastaavat kehittämisyksikön työntekijät sekä perhekeskustoimintojen
kehittämisasiantuntijat.
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Tietovaraston
kehittämistyö:
Tiedolla johtaminen mahdollistuu
Siun soteen tulevan tietovaraston
avulla.
Asiakasprosessien
kehittämisennäkökulmasta keskeiset
viranhaltijat ja asiantuntijat pystyvät
poimimaan palvelujen ohjauksessa
tarvittavan päätöksenteon tueksi
tietoa tärkeimpien tietojärjestelmien
(mm. henkilöstöhallinto Populus,
talous Raindance, sosiaalipalvelut Pro
Consona, sosiaali- ja terveyspalvelut
Mediatri,
Avohilmo,
APR
ja
DRGryhmittely) tuottamasta datasta
raportointiin valittujen mittareiden
pohjalta.
Tietovaraston
maksimaalinen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin vahvaa esimiesten perehdyttämistä ja osaamisen
varmistamista työkalujen tarkoituksenmukaisessa käytössä sekä tiivistä, jatkuvaa kehittämistyötä, johon
osallistuvat sekä operatiiviset toimijat että raportointiosaajat.

5.3 Juurruttamisesta hankkeen aikana ja sen jälkeen
LAPE muutosohjelman voi katsoa käynnistyneen jo ennen valtioavustuksen saamista. Ensimmäinen
Maakunta LAPE ryhmän kokous pidettiin varsin aikaisin eli 19.9.2016. Juurruttaminen aloitettiin heti ja sitä
vahvistetaan tietoisesti koko toimeenpanon ajan. Hanke-sana luo kuvaa määräaikaisesta toiminnasta, joka
alkaa ja päättyy rahoituksen loputtua. Tästä syystä pyrimme kaikessa viestinnässä, kuten myös tässä
hakemuksessa, puhumaan toimeenpano-ohjelmasta, jonka tulosten on tarkoitus aidosti juurtua alueelle.
Siun soten organisaatio rakentui samaan aikaan kun varsinaista LAPE-hankehakemusta kirjoitettiin.
Nykyisessä organisaatiossa on toimintojen juurtumisen kannalta oivallinen rakenne. Horisontaalisella tasolla
toimivat palvelupäälliköt ja muut alueellista työtä tekevät (ehkäisevien palvelujen palvelupäällikkö,
lastensuojelun palvelupäällikkö, kuntoutuksen palvelupäälliköt, vammaispalvelujen palvelupäälliköt,
ylihoitaja sekä sijaishuollon koordinaattori (ja perheoikeudellisista asioista vastaava henkilö) ovat roolinsa
puolesta avainasemassa muutosohjelman toimeenpanossa ja tavoitteiden viemisessä käytäntöön alueella.
Osa palvelupäälliköistä tekee hankkeelle kehittämistyötä omarahoitusosuuden kartuttamiseksi.
Vuoden 2017 alusta on sovittu lukuisia yhteisiä neuvotteluja alueellisen toiminnan kehittämiseksi.
Ensimmäinen yhteiskehittämisen päivä on 31.1.2017. Päivä on suunnattu erityisesti Kunta LAPE-ryhmien ja
Maakunta LAPE-ryhmän jäsenille. Lisäksi mukana ovat johtavat ja kehittämistyössä olevat viranhaltijat ja
muut toimijat niin sote kuin sivistyspuolelta. Myös järjestön edustus on paikalla, mutta varsinainen
järjestöille ja seurakunnille suunnattu tilaisuus on helmi-maaliskuussa 2017.
Juurtumisen edellytyksenä on tuki ja tiivis yhteistyö järjestötoimijoiden ja eri hanketoimijoiden kanssa ja
yhteistyö ohjattavan edellytysten mukaisesti: työparityöskentely, toimintakulttuurin uudistaminen ja
palvelujen yhteensovittaminen, joustava konsultaatio. Yhteisten toimintamallien käyttöönottoon
sitouttaminen, henkilöstön tuki ja jalkauttaminen alueelle yhdessä kuntien sosiaali- ja perusterveydenhuollon
toimijoiden kanssa. Lisäksi luodaan toimintatapa, jossa palvelu- ja työmuotoja arvioidaan ja kehitetään
jatkuvasti palveluiden eri tasoilla mm. oppimistutkimusverkosto.
Juurruttamisen aikana on merkittävää myös Intervention levittäminen, juurruttaminen ja hallinnointi.
Integraation tavoitteita ja vaikutusta tarkastellaan neljän tason kautta: strateginen suunnittelu,
operationaalinen johtaminen, asiakastyö ja yksittäisen lapsen tasolta ja jatkuva arviointi, joka mahdollistaa
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joustavan suunnan muutoksen tarvittaessa. Juurtumista edistävät LAPE agenttien muutosvalmennukset,
joista saatu oppi tuodaan käytännön työhön.

5.4 Suunnitelma lasten, nuorten ja perheiden osallistumista kehitystyöhön
”Osallisuus on yksilöllinen tuntemisen, kuulumisen ja tekemisen kokonaisuus” 7. Siun sotessa
osallisuustyötä on viety rakenteellisella tasolla suunnitelmallisesti eteenpäin mm. käynnissä olevan
kastehankkeen voimin8. Työ on kuitenkin toiminnan osalta vielä kesken. Erityisesti niiden perheiden, jotka
tarvitsevat paljon palveluja ja niissä elävien lasten kokemusten hyödyntäminen osana palvelujen
kehittämistä on yksi tämän hankehakemuksen toimien läpileikkaavia elementtejä. Hankkeen aikana luodaan
toiminnallinen sisältö kaikkiin osa-alueisiin, joissa lasten, nuorten ja perheiden osallisuus on osa kehittyvää
toimintaa. Alueella on kerätty paljon (n. 3000 kpl) palautteita palveluista ja näistä palautteista noin 500 kpl
on lapsilta ja nuorilta. Palautteet on jäsennetty kehittämistyötä silmällä pitäen ja niitä hyödynnetään suoraan
myös tämän hankkeen kehittämistyössä. Lisäksi palauteaineistoa tullaan käyttämään tutkimusaineistona.
Osallisuustyön keskeinen strateginen kumppani alueella on Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, jonka
osallisuusosaamista erityisesti rakenteellisessa kehittämisessä on tuotu osaksi Siun sotea. Siun soten
osallisuustyötä tulee ohjaamaan vielä tekeillä oleva osallisuussuunnitelma, jonka avulla varmistetaan
osallisuustyön laatu, resursointi ja arviointi sekä menetelmät. Suunnitelma toimii myös osallisuusesityksen
pohjana eli päätöksenteon tukena osallisuusasioissa Siun soten hallitukselle ja valtuutetuille.
Lapsiperhepalvelujen kehittämisessä on huomioitava osallisuuden eri tasot, joista vähäisin ei ole lapsen
osallisuus omassa asiassaan. Hankkeen aikana kaikessa kehittämistoiminnassa vahvistetaan
lapsenoikeusperustaisia lapsen kuulemisen väyliä ja kartoitetaan osaamista aiheesta. Lisäksi kartoitetaan
lastensuojelun edunvalvonnan verkoston toiminta.
Perhekeskustyön mallintamisen liittyvien tiivistelmien ympärille perustetaan työryhmät, jotka vievät kentällä
työtä eteenpäin. Näihin ryhmiin sekä maakunnallisiin kehittämisryhmiin pyydetään mukaan
kehittäjäasukkaiksi ja kokemusasiantuntijoiksi lapsia, nuoria ja perheitä järjestöjen sekä muiden kanavien
kautta.

5.5 Arvio hankkeen vaikutuksista lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta
Lapsiperheiden palvelujärjestelmän ydintehtävä on turvata lasten ja nuorten iänmukainen osallisuus ja
hyvinvointi erilaisista rasitustekijöistä tai sairauksista huolimatta. LAPE-hankkeen toimeenpanon ja muun
alueella tehtävän kehittämistyön myötä lasten ja perheiden osallisuus ja kuuleminen heidän omissa
yhteisöissään, sosiaali- ja terveyspalveluissa ja palveluiden kehittämisessä lisääntyy. Lapsen edun
määrittyminen ja toteutuminen vahvistuvat tietoperustaisesti. Hankkeen aikana kiinnitetään huomiota
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntauudistuksen lapsivaikutusten oikeudelliseen
ennakkoarviointiin9. Tarkoituksena on nostaa kyseisen selonteon mukaisesti näkyvämmin esille lapsen
oikeudet ja lapsen etu, lapsi- ja perhelähtöisyys, perheiden monimuotoisuus sekä lasten, nuorten ja
perheiden omien voimavarojen vahvistaminen. Kuten selonteossa todetaan, lapsi- ja perhepalveluiden
yhteensovittamisen tarve ei rajoitus sosiaali- ja terveyspalveluihin vaan kattaa myös sivistyspalvelut (koulu,
7

Pyykkönen ja Partanen (toim.), Kuulethan sie minnuu – kokemuksia Siun sotesta ja osallisuudesta suurten muutosten
ytimessä
8
Pyykkönen ja Partanen (toim.), Kuulethan sie minnuu – kokemuksia Siun sotesta ja osallisuudesta suurten muutosten
ytimessä
9
STM tilaama selvitystyö: Iivonen, E & Pollari, K. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntauudistuksen
lapsivaikutusten oikeudelliseen ennakkoarviointiin. 20.10.2016.
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varhaiskasvatus, nuorisotyö, kulttuuri, vapaa-aika, liikunta). Lisäksi kokonaisuudessa on huomioitava paitsi
lasten ja nuorten myös heidän vanhempiensa palvelut10.
Maakunnan LAPE-ryhmä tulee toimimaan vastuullisessa roolissa viedessään uudistusta eteenpäin
maakunnan alueella. Kunnissa olevat Kunta LAPE -ryhmät edistävät paikkakuntakohtaista tietoisuutta lasten
ja nuorten hyvinvoinnin edistäjinä. Vahvuutena molemmissa ryhmissä on monitoimijuus, mm. nuoren
näkemykset sekä järjestötoimijoiden sekä seurakunnan vahva kokemuksellisuus ja ymmärrys alueellisen
hyvinvointitiedon tuojana. Lisäksi tulevassa Siun soten kuntayhtymässä maakunnan kuntien
hyvinvointikertomuksien laadinta ja lasten ja nuorten osallisuus tuodaan näkyvämmin myös esille.
Ennakoivien ja ennaltaehkäisevien toimintamallien yleistyessä ja vakiintuessa päästään ongelmiin ja
vaikeuksiin reagoimisesta enemmän proaktiiviseen hyvinvoinnin tukemiseen. Suojaavia tekijöitä lisäämällä
voidaan tasoittaa maakunnan sosioekonomisiin riskitekijöihin liittyviä hyvinvoinnin uhkia. Kun lasten suojelu
nähdään kaikkien yhteisenä tehtävänä ja erityistä huomiota kiinnitetään arjen turvallisuuteen ja sujuvuuteen,
väkivalta- ja kiusaamiskokemukset vähenevät ja kuntoutus- ja hoitotoimien vaikuttavuus lisääntyy. Kun
kasvuympäristöissä pystytään nykyistä paremmin vastaamaan lasten ja nuorten perustarpeisiin, ja
vanhemmat saavat tarvitsemansa oman tuen, sijaishuollon tarve vähenee ja paine lasten- ja
nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoitoon helpottuu. Lasten ja nuorten mielenterveys ja kyky selviytyä
vastoinkäymisistä (resilienssi) vahvistuvat.

5.6 Budjetti
Hankkeen kokonaiskustannukset koko hankeajalla (sisältää koko konsortion kustannukset)ovat 844 604€ ja
alustava valtionavustuksen osuus siitä 700 000€.
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hankesuunnitelmaan sisältyvä osio ja sen käytännön
hallinnollinen toteutus neuvotellaan vielä erikseen. Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (ISO) rooli ja
perusrahoitus on lakiin perustuvaa. Hankehakemuksen jättövaiheessa on vielä epäselvää, voiko em.
perusteella ISO:n kohdalla toimia kuten on suunniteltu. Kustannukset toiminnasta sisältyvät
hankehallinnoijan ”Hankkeen menot ja rahoitus” -lomakkeessa kohtaan ”muut menot”. Hankkeeseen
palkattavalla henkilöstöllä on vahvaa substanssiosaamista käytännön työstä. Hankkeeseen tulee
projektipäällikkö ja kolme kehittäjätyöntekijää, joiden työaika jakautuu hakkeelle erikseen sovittavalla
tavalla.
Hankkeen omarahoitusosuus kerrytetään Siun soten työntekijöiden kehittämistyöpanoksella. Tästä laaditaan
maaliskuun 2017 loppuun mennessä tarkka suunnitelma. Malli tukee toimijoiden sitoutumista
kehittämistyöhön. Keskeisessä roolissa ovat jo aiemmin mainittujen avainhenkilöiden lisäksi Siun soten
uuden muotoutuvan organisaation palvelupäälliköt (kenen työ liittyy tähän hankkeeseen), jotka eivät
pääsääntöisesti toimi esimiehinä eivätkä tee operatiivista työtä. Heidän työnkuvaansa prosessien
kehittämistyö istuu luontevasti.

6 VIESTINTÄ, VAIKUTTAMINEN JA TOIMINNAN ARVIOINTI
”Perheessä voi olla paljo ongelmia, joista ei voi puhua”

6.1 Viestintä, vaikuttamis- ja juurruttamissuunnitelma
Siun sotessa viestinnän isoja linjauksia ja viestintäsuunnitelman tekoa koordinoi viestintäpäällikkö.
Viestinnän sisällöllisistä kysymyksistä hankkeessa vastaa projektipäällikkö yhdessä kehittämistyöntekijöiden
10

STM tilaama selvitystyö: Aula, M-K, LAPE ohjausryhmän puheenjohtaja (STM).
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kanssa. Hankkeen tarkempi viestintäsuunnitelma on liitteessä (Liite 6). Suunnitelma on laadittu Siun soten
viestintäpäällikön kanssa yhteistyössä. Näin hyödynnetään viestinnän synergiaedut eikä hankkeen asukastai henkilöstöviestintä eriydy Siun soten muusta viestinnästä. Viestinnän avulla tiedotetaan toiminnasta ja
muutoksista asukkaille ja henkilöstölle sekä yhteistyötahoille mutta myös vaikutetaan toimintakulttuuriin.
Viestinnässä tämän hankkeen osalta kiinnitetään erityistä huomiota kohderyhmälle luonteviin
viestintäkanaviin, ja – muotoihin sekä selkokielisyyteen.
Hankkeen toimintojen juurruttaminen käytäntöön on jo käynnistynyt. Siun soten strategiatyö luo linjauksia
myös hankkeen tavoitteille ja mittareille. Strategiatyö on parhaillaan käynnissä ja valmistuu vuoden 2016
loppuun mennessä. Tätä hankesuunnitelmaa on kirjoitettu osallistavassa yhteistyössä alueen toimijoiden
kanssa. Jo tätä ennen on sekä palvelupakettityössä että Siun sote – kaste hankkeen tiimoilta luotu yhteisiä
tavoitetiloja sekä kehittämissuunnitelmia lasten, nuorten ja perheiden palveluihin. Näin on varmistettu se,
että tahot sitoutuvat tuleviin muutoksiin. Lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuus on
palvelutuotannon kentässä siinä mielessä erityinen, että siinä on muita voimakkaampi yhteys tulevaisuuteen.
Kentän toimijat ovat vahvasti professioiden kautta toimivia ja heitä johdetaan eri orientaatiolla ja
hallintokunnista. Yhteisen tavoitetilan – perheiden hyvinvointi- määrittämiseksi tarvitaan tarkempia
osatavoitteita ja mittareita, joita tarkempien osaprojektien yhteydessä määritetään. Määrittelyssä
hyödynnetään THL-yhteistyötä ja nojataan kansallisiin tavoitteisin. Hankkeeseen haettavan rahoituksen
painopiste on työpanoksilla, niin haettavan avustuksen kuin omarahoitusosuudenkin kannalta. Suunniteltu
henkilöstörakenne ja toimialueiden sitoutuminen tavoitteisiin ja työhön näkyy jo hankekirjoittamisen
prosessissa. Juurtumisen tukemiseksi järjestetään hankkeen aikana yhteistä työskentelyä, joka hyödyntää
lean-ajattelua. Työskentely kohdistuu erityisesti lähiesimiehiin, jotka ovat muutoksen eteenpäin viemisen
kannalta kriittinen ryhmä. Hankkeen projektipäällikkö ja kehittäjätyöntekijät ovat tiiviissä vuoropuhelussa
toimialueiden kanssa koko hankeajan, vaikka hanke sijoittuu hallinnollisesti kehittämisyksikköön. Tämä on
varmistettu hankeorganisaation rakenteella (ks. kuvaus aiemmin).
Siun soten valtuusto käsittelee alkuvuonna 2017 osallisuusesityksen, jota tukee Siun soten
osallisuussuunnitelma. Esitystä ja suunnitelmaa laaditaan parhaillaan eri tahojen yhteistyössä. Suunnitelma
tulee sisältämään ehdotuksen siitä, miten osallisuus huomioidaan Siun soten rakenteessa ja toiminnassa,
miten sen toteutumista seurataan ja miten osallisuustyötä resursoidaan. Vaikuttamisen ja osallisuuden
sisältyessä emo-organisaation rakenteisiin jo hankkeen alkumetreiltä saakka luodaan hyvä tilanne myös
uusien käytännön toimintatapojen kehittämiselle.

6.2 Riskien tunnistaminen ja riskien hallintasuunnitelma

Riski

Uuden kuntayhtymän
palvelutuotannon aloittaminen sisältää
monia yhteensovittamista ja
linjaustarpeita etukäteisvalmistelusta
huolimatta. Kärkihankkeen
integroimista osaksi uuden
kuntayhtymän toimintaa ei koeta
riittävän tärkeäksi.
Hankkeen tavoitteita ei saada
hankkeen aikana valmiiksi

Riskin todennäköisyys
1=epätodennäköinen
2= mahdollinen
3= todennäköinen
2

1

Toimenpiteet riskin todennäköisyyden
pienentämiseksi

Siun soten toimialueiden sitoutuminen
(muutosjohtaminen mukana hanketyöskentelyssä).

Hankkeessa työskentelevä henkilöstö arvioi
etenemistä säännöllisesti ja raportoi siitä sovitusti.
Jos hankkeen vastuuhenkilö tunnistaa riskin
toteutumisen mahdollisuuden, hän voi kutsua
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Henkilöriskit, kuten avainhenkilöiden
siirtyminen muihin tehtäviin tai
sairastuminen

1

Kumppaneiden sitoutumattomuus;
kehitettäviin kokonaisuuksiin ei saada
riittävän laajaa yksimielistä näkemystä
alueellisesti

1

Hankehallinnoijan (Siun sote) johdon
sitoutumattomuus

1

Osaamisen puutteet, substanssin
asiantuntijoita ei ole riittävästi
saatavilla tai hankkeeseen ei saada
irrotettua henkilöstöä oikeassa
aikataulussa

1

Yhteistyön toimimattomuus, ristiriidat
toimijatahojen välillä

2

Aikataulun pettäminen (liian lyhyeksi
osoittautuva hankeaika)

2

Viestintä ei toimi, tieto ei kulje, on
epätarkkaa tai väärin kohdennettua

1

Kustannusten ja projektitoiminnan
välinen ristiriita

1

ohjaus-/koordinaatioryhmän koolle lyhyelläkin
aikavälillä.
Hankkeessa työskentelee useita asiantuntijoita,
joiden työpanosta voidaan tarvittaessa suunnata
täydentämään puuttuvaa resurssia.
Hankesuunnitelma on aikataulutettu, tarkkaan
dokumentoitu ja seuraavat vaiheet kirjattu. Samoin
hankkeessa syntyvä keskeinen tieto ja
dokumentaatio on kaikkien hankkeessa
työskentelevien saatavilla. Näin ollen mahdollisesti
vaihtuvilla henkilöillä on vähintään
dokumentaatiotasoinen tieto käytettävissään
hanketyön jatkamiseksi.
Kehittämistyöhön haetaan laajaa näkemystä
alueelta. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä niin,
että valmistelussa ja kommentoinnissa on ollut
mukana laaja alueellinen ja ammatillinen edustus.
Sidosryhmiä/kuntakumppaneita on kuultu
valmistelun aikana.
Konsortiokumppanuuksista on tehty osapuolten
kanssa tehty aiesopimukset ja rahoituksen
varmistuttua tehdään sitovat yhteistyösopimukset.
Johdon sitouttamistyötä tehdään osallistavin
menetelmin ja viestintään panostetaan. Hanke on
osa muutosjohtamista ja tulevan Siun soten
strategian operatiivista toteutusta.
Siun soten valmistelutyöhön on jo osallistunut
alueellisesti laaja asiantuntijoiden joukko, joiden
keskuudesta hankkeeseen palkattavaa
kehittämisresurssia on selvitetty ja sitä on
käytettävissä. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään
osa- ja määräaikaista kehittämisresurssia
tarkemmin määriteltyihin erityisasiantuntemusta
vaativiin tehtäviin.
Toimijoiden tehtävät, vastuut, yhteiset
toimintatavat, tavoitteet jne. sovitaan selkeästi.
Keskusteluilmapiiri pyritään pitämään avoimena,
vuorovaikutteisena, kaikkia osapuolia kuulevana ja
arvostavana.
Viestintäsuunnitelma.
Hankkeen toimenpiteet aikataulutetaan ja
vastuutetaan. Suunnitellut toimenpiteet sovitetaan
tarkoituksenmukaisella tavalla Siun soten
peruskehittämisen ja muutosjohtamisen osaksi.
Hankkeelle on laadittu viestintäsuunnitelma, joka
kattaa sekä ulkoisen että sisäisen viestinnän
(kenelle, mitä, milloin, miten, kuka) kaikilla
toimintatasoilla.
Viestinnässä hyödynnetään laajasti eri
viestintäkanavia.
Hankkeen kustannuksista pääosa syntyy
henkilöstökustannuksista ja muista hyvin
arvioitavissa olevista kustannuksista. Projektin
vastuuhenkilöt seuraavat budjettia jatkuvasti ja
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raportoivat kustannusten kehittymisestä.
Kustannuksia kerrytetään vain budjetin puitteissa.
Osallistutaan aktiivisesti kansalliseen soteuudistukseen ja seurataan uudistuksen etenemistä.
Varaudutaan maakunta- ja kuntaorganisaatioiden
mahdollisiin muutoksiin.

6.3 Itsearvioinnin toteutus ja väliarviointi
Arvioinnin perusulottuvuuksia ovat: 1) arvioidaanko kehittämisprosessia vai prosessin tulosta ja 2) onko
arviointi sisäinen vai ulkoinen arviointi. Arvioinnissa voidaan yhdistellä näitä eri ulottuvuuksia, ja tehdä
arviointia vaikkapa kaikilla näillä ulottuvuuksilla. Arviointimenetelmien ja välineiden kirjo on myös
moninainen, ja erilaiset menetelmät palvelevat eri tarkoituksia11.
Työskentelyn merkittävässä osassa on jatkuva arviointi ja reflektointi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että
jokaisen työntekijän tehtävänä on myös kehittää ja arvioida omaa ja työyhteisön työtä. Kehittämistyössä
eteen tulevat onnistumiset mutta myös haasteet tuodaan tiedoksi työryhmälle säännöllisten viikko
palaverien yhteydessä. Projektipäällikkö johtoisesti kokoonnutaan joka viikonpäivä (esim. maanantaiaamu)
tarkastelemaan projektin sen hetkistä tilannetta. Lisäksi hyödynnetään eri yhteistyökumppaneilta (mm.
varhaiskasvatus, koulu, järjestöt, mutta myös asukkailta, lapsilta ja perheiltä) saamaa palautetta toiminnan
suunnittelussa ja kehittämisessä.
Tuetun itsearvioinnin menetelmässä tavoitellaan prosessiarvioinnin hyötyjä: tuettua itsearviointia
toteutetaan koko prosessin ajan, jolloin se tuottaa tietoa kehittämisprosessin eteenpäin viemiseksi ja
suuntaamiseksi. Menetelmä on luonteeltaan itsearviointia, jolloin arvioinnin subjektina ovat kehittämistyön
toteuttajat (esim. hankkeen keskeiset toimijat). Lisäksi pyritään toteutettavuuteen, ts. arviointitoimintaan
aika-, toimija- ja taloudellisten resurssien puitteissa. Tuetun arvioinnin prosessia käytetään erityisesti
perhekeskustoiminnan käyttöön saattamisessa ja siinä kehittäjäkumppanina on Karelia ammattikorkeakoulu.
Hankkeen väliarviointi toteutetaan syksyllä 2017. Arvioinnissa käytetään koeteltuja ja hyviksi havaittuja
osallistavan arvioinnin ja palautteenkeruun menetelmiä (jelli.fi/osallisuus) ja kootaan työpajoittain eri teemaalueiden arviointia ja palautetta. Osa käyttäjä-, asiakas- ja asukasarvioinnista kerätään opiskelijayhteistyönä.
Väliarvioinnissa tarkastellaan tehtäviä, työprosesseja ja toteumaa suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja
käytettävissä oleviin keinoihin. Arvioinnin pohjalta asetetaan kehittämispäätelmät ja jatkoaskeleet.
Tarvittaessa voidaan tehdä välttämättömiä korjausliikkeitä ja tarkennuksia. Väliarviointia tukee jatkuva,
prosessimainen itsearviointi, sen tuottama aineisto ja johtopäätökset. Ulkoiseen arviointiin hanke osallistuu
myöhemmin sovittavalla tavalla. Hankkeen loppuarviointi tehdään hankkeen loppuvaiheessa. Hanke
sitoutuu noudattamaan arvioinnissa tulevia kansallisia ohjauksia. Tarkka arviointisuunnitelma (suunnitelma
arviointimateriaalin keräämisestä, mahdollisista hankinnoista sekä tarkka aikataulu) valmistuu 3/2017.
Hankkeen arviointi peilautuu vahvasti kansalliseen muutosohjelmaan ja sen toimeenpanoon.
Kehittämishankkeiden kattaessa koko maan on järkevää käyttää vertaisarviointia sekä hankkeiden
yhteisarviointia hyväksi hankkeen onnistumisia ja epäonnistumisia arvioidessa. Ulkopuolisen arvioinnin
ostamiseen ei kustannusarviossa ole juurikaan budjetoituja varoja, joten sitä tehdään pääsääntöisesti omana
työnä.
Hankkeen arvioinnissa noudatetaan mahdollisia sosiaali- ja terveysministeriön, THL:n ja
työterveyslaitoksen yhdessä antamia arviointiohjeita.

11

mm. itsearvionnissa voidaan hyödyntää esim. toiminnankuvauslomaketta tai itsearviointilomaketta.
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LIITTEET
Liite 1
POHJOIS-KARJALAN LAPE – HANKKEEN MERKITTÄVÄT YHTEISTYÖKUMPPANIT
Joensuun Nuorisoverstas ry tukee nuorten (alle 29 v.) elämänhallintaa, koulutukseen ja työelämään
osallistumista nuorten työpajatyön ja etsivän nuorisotyön keinoin. Nuorten lapsiperheiden palveluohjauksen
prosesseissa tukeminen tehdään yhteistyössä LAPE-kumppaneiden kanssa. Työpajavalmennuksen työote on
kokonaisvaltainen. Nuorisoverstas jakaa myös tietoa ja hyviä käytäntöjä asiakaslähtöisestä, monialaisesta
valmennusotteesta ja sen käytännöistä arjessa. Joensuun nuorisoverstas on konsortion
yhteistyökumppanina nuorten asioiden erityiskysymyksissä, kuten nuorten omassa vanhemmuuden
tukemisessa.
Joensuun Perheentalo – verkostoyhteisötalolla on 31 toimijatahoa, joista 18 järjestöä. Perheentalon
hallinnoija12: Konsortion yhteistyökumppanuus Perheentalo ovat kolmannen sektorin organisoimia
yhteistyön toimintamuotoja, monialaisia, matalan kynnyksen toimintakokonaisuuksia, jotka vastaavat lasten
ja lapsiperheiden tarpeisiin ja tarjoavat toimintoja ja osallistumismahdollisuuksia sekä vertaiskohtaamisia
kaikille lapsiperheille. Tarjolla on tietoa lapsiperheiden palveluista ja virikkeistä sekä vertaistukea ja
ammatillista ohjausta. Perheentalon kautta lapsiperheille tarjoutuu mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin
asioihin, ja saada äänensä kuuluviin yhteiskunnassa. Toiminnan keskiössä on lapsen ja perheen etu.
Hankkeessa Perheentalon tehtävänä on vahvistaa lasten ja lapsiperheiden osallisuutta ja
lapsenoikeusperustaisuuden toteutumista maakunnallisesti yhteistyössä LAPE toimijoiden kanssa.
Lieksan somaliperheyhdistys ry:n toiminta käsittää laajasti eri maahan muuttajataustaiset, jotka ovat itse
aktiivisia toimijoita. Kotouttamislaki painottaa kuntia tekemään yhteistyötä järjestöjen kanssa. Lain mukaan
kansalaisjärjestöt, mukaan lukien maahanmuuttajajärjestöt, ovat merkittävässä asemassa viranomaisten
tarjoamien palvelujen täydentäjänä sekä yhteistyökumppaneina kotouttamista tukevia palveluja
suunniteltaessa ja toteutettaessa. Toiminta perustuu puhtaasti jäsenmaksuihin. Lieksan
somaliperheyhdistys on konsortion yhteistyökumppanina ja mahdollisesti myös kokemusasiantuntijuuden
tuojana maahanmuuttajakysymyksissä.
Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL) tarjoamat perhekeskustoiminnot varmistavat sen, että lapset ja
vanhemmat tavoitetaan laajasti ja he tulevat aidosti kohdatuksi. Järjestö tarjoaa varhaista vanhemmuuden
tukea yhteistyössä viranomaistahojen ja muiden järjestöjen kanssa. Ammatillisen ohjauksen avulla niin
työntekijät kuin vapaaehtoiset osaavat ohjata perheitä tarvitsemansa avun piiriin. MLL:n Järvi-Suomen piirin
monet toiminnot liittyvät vahvasti perhekeskustoimintaan ja tuovat siihen asiakaslähtöisyyttä edistäviä
sisältöjä. Osa toiminnoista toteutetaan MLL:n perhekeskustoimintana, osa perheiden kotona ja osa
virtuaalisesti. Toiminnot voivat tapahtua kuntakohtaisesti tai maakunnan tasolla. Lapset, nuoret ja perheet
ovat itse suunnittelemassa ja toteuttamassa niitä. Hankkeessa MLL on vahvana järjestöasiantuntijana ja
yhteistyökumppanina mm. perhekeskustoiminnan mallintamisessa.
12

Pelastakaa Lapset/Itä-Suomen aluetoimisto. MLL Järvi-Suomen piiri, MLL Joensuun yhdistys, Liekku ry, PohjoisKarjalan Martat ry, Joensuun alueen Marttayhdistykset, Sanaratas ry, Honkalampisäätiö/perheperustaisen
kuntoutuksen kehittämiskeskus ja Fondo terapiapalvelut, Pohjois-Karjalan ensikoti ry, Taito Pohjois-Karjala ry,
Pelastakaa Lapset ry Joensuun paikallisyhdistys, Rikosuhripäivystys, Pohjois-Karjalan Monikkoperheyhdistys ry, PohjoisKarjalan atopiayhdistys ry, Yhden vanhemman perheiden liitto ry, Naisten pankki, Via Dia ry, Iisalmen Perheentalo
yhteistyö, Pohjois-Karjalan kriisikeskus, Joensuun kaupunki (sosiaali- ja terveystoimi, varhaiskasvatus- ja koulutustoimi,
nuoriso- ja kulttuuritoimi, liikuntatoimi, mielenterveyskeskus), Liperi, Ilomantsi ja Kitee, Joensuun ev.lut. srk,
perheasiainneuvottelukeskus, Karelia ammattikorkeakoulu, Ammattiopisto Luovi, Itä-Suomen yliopisto. PohjoisKarjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan sairaanhoito-piiri / Vauvaperheyksikkö, Naistentautien poliklinikka.
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Ohjaamo 2.0 – hanke (2015–2017) on kuntien, ESR, PKKY= Pohjois-Karjan koulutuskuntayhtymänä hanke.
Olennaista on työotteen tiivistäminen liittymäpinta-asiakkaille: Löydetään vastuullinen yhteistoiminnallinen
malli, jossa työntekijä kulkee rinnalla asiakkaan polun eri vaiheissa, tekee kokonaisvaltaisen alkukartoituksen,
varmistaa tarvittavan moniammatillisen tuen tai palvelun saamisen/järjestämisen ja oikea-aikaisen käytön
sekä
selkeyttää
vastuunjakoa
moniammatillisissa
palveluissa
(palveluiden
koordinointi).
Asiakasohjautuvuuden ja – ohjauksen varmistaminen ja tavoitteena on, että asiakkaan ohjausprosessia
edistetään oikea-aikaisesti oikean toimijan taholta. Yhteisen osaamisen kehittäminen monialaisessa
työotteessa ja muutoksessa toimimisessa korostuu Ohjaamo 2.0 hankkeessa ja on ratkaistava myös
Ohjaamoiden pysyvässä toimintamallissa. Yhteistyö tehdään LAPE-hankkeen kanssa nuorten
ajankohtaisissa asioissa, tavoitteena on mm. nuorten hyvinvoinnin edistäminen.
Perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskus/Honkalampi säätiö toimii RAY:n tuella ja toteuttaa
matalan kynnyksen ohjaus- ja tukitapaamisia lapsille, nuorille sekä perheille. Lisäksi keskus toteuttaa ja
kehittää lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja ryhmätoimintoja. Keskuksen toiminnan kohderyhmänä
ovat lapset ja nuoret joilla on havaittu tai epäillään neurologisia ja/tai neuropsykiatrisia pulmia sekä
sosiaalisen kehityksen vaikeuksia. Lisäksi toimitaan yhteistyössä lasten ja nuorten lähipiirin kanssa.
Työntekijät ovat LAPE-hankkeessa yhteistyökumppanina hyvinvointia lisäävien toimintojen
suunnittelussa.
Pohjois-Karjalan mielenterveystuki ry:llä on vahva mielenterveystyön asiantuntijuus ja nuorten ja perheiden
osallisuus. Lifti – hankkeessa (toteuttaja Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry) saatujen kokemusten
pohjalta on tärkeää nuorten kuntoutujien aktivointi omasta kodista kohti aktiviteetteja ja ammatillisia
tavoitteita. Kohteena on asumisyksiköissä asuvien nuorten perheiden ja erityisesti isien osallisuuden ja
vertaistuen kehittäminen. On yhteistyökumppanina toimintojen suunnittelutyössä ja erityiskysymyksissä.
Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry:n vahvuus on laaja mm. lasten ja perheiden osallisuustyö. PohjoisKarjalassa on 5 000 yhdistystä, joista arviolta puolet ovat aktiivisia. Yhdistystoiminta ja yhteistyö P-K LAPE
hankkeen kanssa on tunnustettua, se on vahvaa ja jatkuvaa. Tehtävänä on tiedotus ja alueellinen
vaikutustyö eri viestintäkanavia käyttäen sekä muu alueellinen yhteistyö.
Soma-hanke on osa valtakunnallista asunnottomuuden ennaltaehkäisyohjelmaa. SOMA-hanke kehittää
uudenlaista järjestölähtöistä sosiaalisen tuen tarjoamisen mallia 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille, joilla on
lastensuojelutausta ja jolle palveluita ei vielä erityisesti ole suunnattu. Onnistuessaan malli on
hyödynnettävissä osana muita palvelukokonaisuuksia. SOMA-hankkeen myötä on tarkoitus nostaa esille
kohderyhmän tilannetta sekä mahdollisia erityisiä tuentarpeita keskusteluun sekä tutkimustyön
piiriin. Tiedon lisääntyminen hyödyttää laajalti myös muita toimijoita ja antaa pohjaa tarvittavien palveluiden
suunnitteluun. Soma-hanke tarvitsee asiakasohjauksellista tukea esim. julkisten palveluiden osalta
toimiakseen. Yhteistyötä tehdään hankkeen aikana yhteisen kohderyhmän osalta erityisesti
aikuissosiaalityön kanssa. LAPE-hanke on mukana kehittämistyössä lastensuojelun osalta, jossa
tavoitteena on kehittämisyhteistyön vahvistaminen ja palvelujen yhdyspintojen tarkasteleminen.
Perheasiainneuvottelukeskus on parisuhdeongelmien tutkimus ja hoidon asiantuntijuus sekä eropalvelujen
ja sovittelutoiminnan asiantuntijuus. Perheasiainneuvottelukeskus osallistuu työpanoksella mm.
eropalvelujen kehittämistyöhön, vanhemmuuden ja lapsen kuulemisen erityiskysymyksiin.
Rikosseuraamuslaitos/RISE on Joensuun yhdyskuntaseuraamustoimisto. Rikosseuraamuslaitos on
oikeusministeriön
alaisuudessa
toimiva
vankeusrangaistusten
ja
yhdyskuntaseuraamusten
täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä
uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta. Yhteistyötä on rikosseuraamustaustaisten
henkilöiden kohderyhmän tunnistamisessa, ohjauksessa, palvelutarpeiden arvioinnissa ja
yhteistyökumppaneiden asiakasohjauksen tukemisessa. On konsortion yhteistyökumppani erityisesti
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lastensuojelussa työskentelevien toimijoiden kanssa. Lisäksi RISE on kumppanina eropalvelujen
kehitystyössä. Yhteistyö Siun soten puolelta Rikosseuraamuslaitoksen (yhdyskuntaseuraamustoimiston ja
vankiloiden) suuntaan kohderyhmän tunnistamisessa ja kohderyhmään kuuluvien ohjaaminen tarvittavien
palvelujen piiriin. Toimijoiden välisen yhteistyön tavoitteena on tietoisuuden lisääminen
rikosseuraamustaustaisten kanssa tehtävästä työstä ja kohderyhmän tarpeista. Kohderyhmään kuuluvilla on
monimuotoisia yksilöllisiä tarpeita ja heillä on tarvetta erilaisista sote-palveluista kuntoutumisensa
tukemiseksi. Yhteistyötä edistää kohderyhmään kuluvien henkilöiden suunnitelmien laatiminen yhteistyössä.
Rikosuhripäivystys (RIKU) tehtävänä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan
asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluita. Pääosin ammatillisesti
ohjattuna vapaaehtoistyönä tuotettavilla palveluilla lievitetään rikoksesta yksilölle koituneiden
seuraamusten vaikutuksia ja tuetaan kohderyhmän oikeuksien toteutumista.
Riku toimii
yhteistyökumppanina mm. lähisuhde- ja perheväkivaltaan liittyvissä erityiskysymyksissä.
Pohjois-Karjalan sovittelutoimisto toimii kehittämisasiantuntijana eropalvelujen kehitystyössä. Kartoittaa
hankkeen aikana tahollaan mahdollisuutta toimia työparina sovittelutoiminnassa. On konsortion
yhteistyökumppani.
Siltoja rakentamassa – hanke: Joensuun kaupungin maahanmuuttajapalveluissa kehitetään merkittävästi
kotoutumisen alkuvaiheen toimintatapoja AMIF-rahoituksella (Sisäministeriön päätöksellä EU:n turvapaikka, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto) olevassa Siltoja rakentamassa, Joensuun seudun
maahanmuuttajapalvelujen kehittämis- ja käynnistämishankkeessa vuosille 2006–2018. Hankkeen tavoite on
kehittää Joensuun seudulle (Joensuu, Ilomantsi, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Juuka ja Polvijärvi)
kiintiöpakolaisten, kolmansien maiden kansalaisten ja ilman kansalaisuutta olevien henkilöiden
kotoutumisen alkuvaiheen,
1) kuntien vastaanotto-ja alkuvaiheen tukipalveluiden kehittäminen, joilla edistetään hyvinvointia,
osallisuutta, yhteiskuntaan sopeutumista ja työllistymistä.
2) Lisäksi hankkeessa kartoitetaan, lisätään ja ylläpidetään alueen kuntien työntekijöiden kotouttamisja maahanmuuttoasioiden osaamista.
3) Hankkeen tuloksena syntyy seudullinen kotouttamisen toimintamalli ja kotouttamisasioiden keskus,
josta alueen kunnat saavat tukea kotouttamiseen liittyvissä asioissa. Toimintamalli takaa alueen
pakolaisille ja jatkossa myös muille maahanmuuttajille yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset palvelut.
Hankkeessa työskentelee projektikoordinaattori, projektityöntekijä ja vertaisohjaaja. Yhteistyökumppaneita
ovat alueen kunnat, Itä-Suomen yliopisto (Aducate), SPR, Joensuun Setlementti ry sekä Pohjois-Karjalan
Sosiaaliturvayhdistys ry. Siltoja rakentamassa hankkeen kanssa tulemme tekemään yhteistyötä
maahanmuuttajakysymyksissä.
ViaDia Joensuu ry (toimialue Joensuu, Outokumpu, Juuka ja Kitee): Lähiötalon toimintamalli mukaista
matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää avointa kohtaamispaikka toimintaa kaikille, erityisesti tukea
tarvitseville lapsiperheille sekä maahanmuuttajaperheille13. Tarjoaa aktivoivaa sosiaalista tukea, osallistavaa
toimintaa sekä aineellista apua. Yhteistyö Rantakylän Hyvinvointiaseman kanssa edistää kohderyhmän
tarpeiden tunnistamista ja matalan kynnyksen palveluohjausta. Toiminta on järjestöpohjainen. Toimii
kansalaislähtöisten ja ennaltaehkäisevien palvelujen tarjoaja ja kumppanina lapsi- ja perhetyössä, myös
maahanmuuttajaperheiden parissa.

13

http://www.viadia.fi/joensuu/
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LIITE 2

VALMISTELUVAIHEEN
TOIMINTAA
HANKEHAKEMISEN TAUSTALLA

JA

YHTEISET

Ajankohta
18.4.2016

Suunnittelutapaamiset ja osallistujat
Pohjois-Karjalan LAPE-yhteistyökokous14. Hankkeen
alustava suunnittelu ja esittely

16.5.2016

Kehittämistyöntekijät

20.5.2016

Kehittämistyöntekijät

24.5.2016

Lapsiasiainryhmän15 tapaaminen Perheentalolla

25.5.2016

Pkky; Ohjaamo porstuassa seminaari laajalle
kohderyhmälle mm. nuorisopalvelut, TYP, Sote

26.5.2016

ISO (Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus)
Kehittämistyöntekijät
Maakunnan sosiaali- ja terveysjohtajat
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

31.5.2016

6.6.2016

8.6.2016

14.6.2016
15.6.2016

Kehittämistyöntekijät. Avoin ideointipäivä. Mukana
oli 27 osallistujaa,16 työntekijöitä ja esimiehiä.
& LAPE-ohjausryhmän kokous
Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
LAPE kärkihankekiertue Kuopiossa

LAPE-ohjausryhmän tapaaminen
Kehittämistyöntekijät. Lastensuojelun kesäpäivät
puheenvuoro LaNuPE ja LAPE-hankkeesta &
yksityisen palvelutuottajan tapaaminen ja casekuvaus LAPE-hanketyön pohjalle

KOKOONTUMISET

Työsuunnitelma
Hankehakemus palvelupakettityöskentelyssä esille nousseiden
kehittämisajatusten/tarpeiden
pohjalta. Ideapaperin
työstäminen/ohjausryhmästä
päättäminen
Avoimen ideointipäivän suunnittelu
viranomaisille
Hankesuunnittelu tapaaminen
Kutsut, PowerPoint diat jne.
LAPE ja LaNuPe esittely, rajapinnat,
huolet
yhteisen työn suunnittelu
LaNuPe esittely ja LAPE esittelyä
sekä yhtymäkodat ohjaamotoimintaan
Suunnittelutapaaminen mm.
konsortio LAPE ja I&O -hanke
LAPE-hankehakemisesta keskustelu,
sitoutuminen ja LAPE-hanke
hyväksyminen
Työryhmä työskentelyä, ideointia,
ongelmakohdista keskustelu ja
suunnittelua
Yliopiston edustajien
tapaaminen/LAPE-hanke idean
jatkotyöstäminen ja yhteistyön
suunnittelu
Hankkeen fokus/konsortio
Yhteistyöverkostojen luominen
Nuoren kirjallinen case-kuvaus
toimimattomasta palvelusta

14

Mukana henkilöitä Joensuun kaupungin yhteistoiminta-alueelta, Karelia-ammattikorkeakoulusta, Siun soten
kehittämisyksiköstä, Liperin kunnasta ja sosiaalialan osaamiskeskukselta (ISO) sekä Kuopio ett Joensuu.
15
Paikalla oli eri järjestötoimijoita sekä Joensuun kaupungin edustus.
16
edustus oli varhaisen tuen palveluista, lastensuojelu, lastenpsykiatri, lastenneurologia, lastentaudit, nuorisopalvelut,
vammaispalvelut, Ohjaamo-hanke, Karelia-ammattikorkeakoulu, perusterveydenhoito, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto,
Itä-Suomen yliopisto sekä Siun soten maakunnista.
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17.6.2016

STM järjestämä työpajaprosessi erityispalvelujen ja
vaativimpien palvelujen kehittämiseksi. Osallistujia oli
paikan päällä/videon välityksellä.
Lapsiasiainryhmän toinen tapaaminen Perheentalolla
& kehittämistyöntekijät
SOS-lapsikylän vierailu Siun sotessa
Kati Palsanen/Miia Lahtela/Janne Kankaanniemi
Kehittämistyöntekijä
Kehittämistyöntekijät

Hankkeen fokus

Fokuksen tarkistaminen

24.8.2016
26.8.2016

1. Ohjausryhmä hankeneuvottelu
2. Kokemusasiantuntijoiden kuuleminen
(Lastenpsykiatria)
Siun soten johtoryhmän neuvottelu
Maakuntaliitto, kehittämistyöntekijät
Kehittämistyöntekijöitä
Maakunnan lastensuojelun
sosiaalityöntekijä/hankekirjoittaja/ISO
Lastenpsykiatria ja kasvatus- ja perheneuvoloiden
yhteinen työkokous
Kehittämistyöntekijät ja johto
Kehittämistyöntekijät

29.8.2016

Pohjois-Karjalan sivistysjohtajien tapaaminen

24.8.2016
1.9.2016

Siun sote esimiehet ja kehittämistyöntekijät
ISO verkostotapaaminen: maakunnan lastensuojelun
sosiaalityöntekijät
STM Erityispalvelujen työpaja
Vammaispalvelutyöntekijät, johto
LAPE-ohjausryhmän kokoontuminen
Mielenterveysseurasta Tiina Pouta on esittelemässä
Lapset puheeksi-menetelmää

20.5.2016

6.7.2016
25.7., 26.7.,
1.8.2016
10.8.2016

11.8.2016
15.8.2016
17.8.2016
18.8.2016
19.8.2016

2.9.2016
5.9.2016

9.9.2016

12.9.2016

13.9.2016

16.9.2016

Maakunnan lastensuojelun työntekijät
Karelia-ammattikorkeakoulu
Sari Johansson/Tuomo Lappalainen/kehittäjät
ISO Kuopio LAPE oppimisverkostotapaaminen
Mukana Kainuu, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, PohjoisKarjala
Ohjausryhmä
Koulupuolen edustus
Voimaperheet esittely /professori Andre Souander ja
Siun sote johto
Järjestöasiainneuvottelukunta

Järjestöjen osallisuus, ideat
Yhteiset käytännöt, kehittämisideat

Hankkeen fokus, konsortio
Fokuksen tarkistaminen

mm. laajemmat linjaukset
Maakunta LAPE suunnittelua
Kuntakierrossuunnittelua
Hackney-malli ja alueellinen
toteuttamismahdollisuus
LAPE-hankesuunnitelman alustava
esittely ja kuuleminen
Kentän palautteet fokuksesta
Rantakylän hyvinvointiasema
hankeen fokus
mm. hanketyöstä keskustelua
Maakunta LAPE-ryhmä
Hankkeen fokus, menetelmät
Hackney-malli
LAPE-hanke
Fokuksen terävöittäminen
fokus
fokus
Toimiva lapsi ja perhetyö
Lapset puheeksi - keskustelut
Lapset puheeksi - neuvonpito
Koulutuksen suunnittelua
verkostotyön, verkosto-osaamisen ja
palveluiden koordinoinnin
kehittämisessä
Digitaalinen voimavaraperheet
Erityisentuen palvelut/ryhmät ja
alueellinen työnjako
Hankehakemusneuvottelu
LAPE-hanke-esittely:
kunnat/alueet sekä
kokemusasiantuntijat
Kokous
Kokous
Suunnittelu
LAPE-hankeinfo
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19.9.2016
21.9.2016
22.9.2016

26.9.2016

29.9.2016
30.9.2016

3.10.2016

4.10.2016

5.10.2016
12.10.2016

13.10.2116
13.10.2016
18.10.2016
21.10.2016
24.10.2016

25.10.2016

26.10.2016
28.10.2016
31.10.2016
1.11.2016

MAAKUNTA LAPE-hyvinvointiryhmän ensimmäinen
kokoontuminen (Maakuntaliitto)
Erityis- ja vaativat palvelut
Lapset puheeksi-infotilaisuus /FinFami ry
Ohjausryhmän kokous
Lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatrian lääkäreiden sekä
Siun soten johdon kokous
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja
Hannu Kallunki Lapset puheeksi-menetelmä
sivistysjohtajat, Siun soten johtajia, käytännön työn
tekijät (40 henkilöä)
Johtamisen ja palvelujen kehittämisen näkökulma
Siun sovittelu - mallista kiinnostuneet (lastenvalvojat,
sosiaalipäivystys, johtavat esimiehet, Isämies
elämässä (ESR), Itä-Suomen yliopisto
PELA: perheentalotoiminta ja lastensuojelupalvelut:
mm. Anna-Maria Saaristo, aluejohtaja
Siun sote ja sivistystoimi
MLL Järvi-Suomen piirin toiminnanjohtaja Mirja
Lavonen-Niinistö ja alue koordinaattori,
perhekeskustoiminta Merja Korpi
Työpaja THL, netissä
Siun soten ylin johto/kehittäjät
SOTE järjestöt ja hankkeet
Rikosseuraamuslaitos/JOSNA
Vammaispalvelut/Honkalampisäätiön johto
Verkkoklinikka
Karelia-ammattikorkeakoulu
Sari Johansson/Tuomas Lappalainen/kehittäjät
Lastenpsykiatria ylilääkäri, Siun soten johto
Varhaiskasvatus ja koulu/ kehittäjät
Arvoivan perhekeskeisen verkostotyömalli/lasten- ja
nuorisopsykiatria
MLL johdon tapaaminen
ISOn lastensuojelussa toimivienverkosto
Rantakylän hyvinvointiaseman aluetiimi:
terveydenhoitajat/Kasperi/suunterveydenhoito
Ohjausryhmän kokous/Lastentaudit
Nuorisoverstas
LAPE-hanke, ohjausryhmä/johto
Siun sovittelutyön mallintaminen /Pohjois-Karjalan
sovittelutoimisto
MAAKUNNAN LAPE – ryhmän 2 kokoontuminen
Ohjausryhmän kokous/Lastentaudit
Järjestötoimijoiden tapaaminen/yhteistyön
suunnittelu
Sivistysjohtajien kokous, koulun osuus
Johtavat sosiaalityöntekijät
Ohjausryhmä
Perhekeskeinen verkostotyömalli/Varko
Joensuun maahanmuuttajapalvelut

LAPE-kärkihanke/lapsivaikutuksen arviointi (LAVA)
Info
Fokus
Terapiapalvelut
Menetelmän alueellista
käyttöönotto

Mallin alueellinen suunnittelu
Kehitystyön aloituspalaveri

Sijaishuollon palvelut ja yhteistyö
Yhteistyökokous
Järjestöyhteistyön suunnittelu

Perhekeskustoiminnat
Hankehakemus, toimijat ja työjako
Erityisen tuen haasteet
Erityisesti järjestökysymykset
Hankehakemus

Hankesuunnittelu
Käyttöönottamisen suunnittelu
Perhekeskusmallin suunnittelu
LAPE-hanke/työpaja
Kuuleminen
Yhteistyön suunnittelu
Yhteistyön suunnittelu
Tarkistaminen
Toiminnan suunnittelu
Hankehakemuksen lukeminen,
kommentit ja tarkastaminen
Hankekirjoittaminen
Hankekonsortion
LAPE-hanke päätökset
Lastensuojeluosion tarkastaminen
Suunnittelu, koonnit
yhteistyön suunnittelu
Yhteistyö suunnittelu
44

2.11.2016
3.11.2016
4.11.2016

Siltoja rakentamassa-hanketapaaminen
OH-koulupuolen kokous /sivistysjohtajat
Työpaja, THL/kehittäjätyöntekijät

Verkostoituminen
Hankekirjoittaminen
Hankehakemus on valmis!

LIITE 3

KUNTIEN NIMEÄMÄT KUNTA LAPE-RYHMÄT

Kunta

Kuntakohtainen LAPE-ryhmä

Ilomantsi

Kunnan lapsiasiaintyöryhmä

Joensuu

Oppilashuollon ohjausryhmä

Juuka

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto

Kitee & Tohmajärvi

Seudullinen opiskelijahuollon ohjausryhmä

Kontiolahti

Kuntakohtainen opiskelijahuollon ohjausryhmä

Lieksa

Opiskelijahuollon ohjausryhmä

Liperi

Oppilashuollon laajennettu ohjausryhmä

Nurmes

Kuntakohtainen opiskelijahuollon ohjausryhmä

Outokumpu

Oppilashuollon laajennettu ohjausryhmä

Polvijärvi

Laajennettu oppilashuollon ohjausryhmä

Rääkkylä

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä

Valtimo

Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Heinävesi

Kuntakohtainen oppilas- ja opiskelijahuollon ohjausryhmä
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LIITE 4

ALUEELLA AIKAISEMMIN TOIMINEET JA MENEILLÄÄN OLEVAT VASTAAVAT
HANKKEET
Hanke

KASTE-hanke
Lasten ja perheiden
hyvinvointipalveluiden
kehittämishanke
oSallisuus-hanke Salli

Hyvinvoinnin alueellisen
tiedon tuotannon
kehittäminen nk. Sohvihanke

Vuodet
Hallinnoija
Yhteistyö
kumppanit
2008–2011
2012–2015
2011–2015

2012–2014
Karelia AMK
Yhteistyössä
Joensuun
kaupunki
Liperin kunta
Perheentalo
Lähiötalo
1-12/2014

KOTOMIELI – Selvitys- ja
kehittämishanke
maahanmuuttajien
mielenterveyden
tukemisesta
kotoutumispalveluissa ja
koulutuksissa
ESR, Pohjois-Karjalan
ELY-keskus
Nuorten palvelukeskus
2015(meneillään)
Ohjaamo 2.0 -hanke
2015–2017
(meneillään)

17

Miten hanke liittyy LAPE-hankkeeseen ja miten aiempaa
kehittämistyötä hyödynnetään miten yhteistyö käynnissä olevien
hankkeiden kanssa on organisoitu
Itä-Suomen
Kaste-hankkeen
kehittämistyö/Kansallinen
kehittämisohjelma. Hankkeesta saatua arvokasta tietoa mm.
juurruttamisen selkeä vastuuttaminen käytetään hyväksi.
Kerättiin kansalaisten hyvinvointia kuvaavaa kokemustietoa sosiaalija terveyspalvelujen kehittämisen tueksi ja erityisesti palvelemaan
hyvinvointikertomuksia. Hankkeen tuotoksia hyödynnetään
hankkeessa.
Hanke
osallistui
palvelujen
rajapinnoilla
tapahtuvaan
kehittämistyöhön. Haastateltavien mukaan lasten, nuorten ja
lapsiperheiden tilannetta autetaan parhaiten edistämällä matalan
kynnysten palveluja ja erilaista järjestöjen kautta organisoitua
toimintaa. Tämä linjaus osoittautui erittäin oikeaan. Se on auttanut
löytämään innovatiivisia näkökulmia myös itse palvelujen
kehittämiseen17. Tietoja käytetään hyväksi kehittämistyössä.
Hankkeen
tavoitteena
oli
kerätä
ja
välittää
maahanmuuttajatoimijoiden
ja
maahanmuuttajien
itsensä
kokemuksia ja tietoa maahanmuuttajien mielenterveysongelmista
Pohjois-Karjalassa. Kootun tiedon ja kokemusten vaihdon pohjalta
hankkeen kehittämisryhmä ja hankehenkilöstö pohtivat keinoja
mielenterveyden
ongelmien
ennaltaehkäisyyn
sekä
kotoutumispalvelujen ja -koulutusten kehittämiseen tälle
kohderyhmälle soveltuvaksi. Hankkeen aikana kerättyä tietoa ja
osaamista käytetään hyväksi hankkeen aikana
Varhaisen tuen ja mielenterveyspalvelujen linkittäminen Integroidun
perhekeskeisen verkostomalli ja mallin vieminen käytäntöön.
Nuorten (15–29 v.) palveluintegraation (sote-, TE-, nuoriso-, sivistysja kuntien työllisyyspalvelut) kehittäminen ja palvelujen osuvuuden ja
oikea-aikaisuuden parantaminen yhteistyössä. Ohjaamoiden yksi
keskeisistä tehtävistä on nuorten siirtymävaiheiden tukeminen
huomioiden yksilön elämäntilanne ja tuen tarve kokonaisvaltaisesti.
Oleellista on tavoitteellisen ja yksilölähtöisen lähikehityksen
vyöhykkeen mukaisen toiminnan toteuttaminen aidon kohtaamisen
ja läsnäolon ohella. Nuoren yksilöllinen uraohjaus ja – suunnittelu
suhteutettuna elämäntilanteeseen, vahvuuksiin, perhetilanteeseen ja
muihin muuttujiin huomioidaan uraohjauksessa. Tarvelähtöinen
uraohjaus, jossa jatkumona on opintojen jatkuminen, opintoihin
siirtyminen, työelämäsiirtymä tai kuntoutuksellisten toimenpiteiden

Sahonen ja Vuorio (2014, 101)
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Pohjois-Karjalan
palvelulähtöinen malli
”Siun sote” kastehanke

2015–
31.10.2017

Rikosuhripäivystys

2016–2018

(RIKU)
Orava 2014–2016 –
projekti

RIKU@ 2016 – 2018

”Video välittää” – hanke
2016 -2018

Siltoja rakentamassa
Joensuun seudun
maahanmuuttaja

2016–2018

hyödyntäminen.
Selkeämpää
yhteistyötä
tarvitaan
mm.
nuorisopsykiatrian ja Nuorten palvelukeskuksen kanssa.
Monitoimijainen työote Ohjaamo-verkostossa valmennus
Valmennuksella (yht 16h) tuetaan monitoimijaisen verkoston
yhteisen työotteen kehittymistä Ohjaamoissa eri puolilla PohjoisKarjalaa.
1. Asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen
2. Monitoimijainen työote verkostossa ja palveluyhteistyö
3. Palvelutarpeen arvioiminen ja asiakkaan suunnitelmallinen
tukeminen
4. Sujuva yhteistyö verkostossa ja työn kuormituksen vähentäminen
Yhteys hankkeeseen on merkittävä matalankynnyksen palvelujen
osalta. Valmennus tukee eri toimijoiden välistä yhteistyötä.
Tavoiteltavat tulokset voidaan tiivistää viiteen:
1. Asukasosallisuus on automaattinen osa sosiaali. ja
terveydenhuollon kehittämistä ja toteuttamista
2. Palvelujärjestelmä on asukkaiden tarpeita vastaava, sujuva,
helposti saatavilla oleva ja kustannustehokas
3. Uusi asiantuntijuus mahdollistaa asukasta palvelevan,
moninäkökulmaisen työntekemisen asukassegmentointiin peilaten
4. Teknisten sovellutusten hyödyntäminen osana toimintaprosessia
5. Hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö
Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintamalleja sekä
rikosuhrin palveluita ja käytännön toimenpiteitä kehitetään.
Itä-Suomen
aluetoimiston
”Osaamista
raja-alueille
vapaaehtoistoimintaan – ORAVA 2014–2016 -projekti” (Ray) on
kehittänyt
RIKUn
lähisuhdeväkivaltaan
erikoistunutta
tukihenkilötoimintaa sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.
Hankkeelle on haettu jatkoa syksyn 2016 RAY-haussa. Rikoksen
uhriksi joutuneiden lasten ja nuorten tunnistamista ja tukemista
kehitetään.
Nuorten hankkeen jatkohanke RIKU@ 2016–2018 (Ray) panostaa
erityisesti verkkotyön juurruttamiseen RIKUn perustyöhön sekä
videoiden ja muun aineiston luomiseen sekä RIKUn vapaaehtoisten
että nuoria kohtaavien tahojen tueksi rikosuhriasioiden käsittelyyn.
RIKUchat on ollut RIKUn kaikkein voimakkaimmin kasvava
palvelumuoto. Ihmiset – myös aikuiset – ovat tottuneet käyttämään
chat-palveluita ja palveluntuottajilta odotetaan nopeaa, ajantasaista
palvelua. Visitorissa RIKUn palvelu viedään sovittuna aikana
asiakkaiden luo kuten poliisin tiloihin, turvakoteihin, tuomioistuimiin
ja tarvittaessa kriisikeskuksiin ja kouluille. Rikosuhrityötä viedään
eteenpäin yhteistyöllä niin viranomaisten kuin järjestötoimijoiden
kanssa. Pohjois-Karjalassa osallistutaan työryhmiin, jotka liittyvät
lähisuhdeväkivaltaan, sisäiseen turvallisuuteen, rasismin vastaiseen
työhön sekä maahanmuuttajatyöhön.
RIKUn on Savo-Karjala alueella ”Video välittää” – hankkeessa 2016–
2018 (Ray) kehittämässä videovälitteistä asiakaspalvelua. Yhteistyötä
tehdään ohjauksen ja erityiskysymysten osalta.
Siltoja rakentamassa hankkeen tavoitteena on kehittää Joensuun
seudulle kiintiöpakolaisten, kolmansien maiden kansalaisten ja ilman
kansalaisuutta olevien henkilöiden kotoutumisen alkuvaiheen
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palveluiden kehittämisja käynnistämishanke
Toiminta-alueena on:
Joensuu, Kontiolahti,
Liperi, Outokumpu,
Juuka, Polvijärvi

ODA – hanke
Omahoito ja
digitaaliset avopalvelut

2016Joensuun
kaupunki
(meneillään)

Lapsiomaistyön
kehittämishanke

RAY 2016–
2018
(meneillään)

P-K:n mtomaiset – FinFami ry
Joensuun Pelastakaa
Lapset ry, Pelastakaa
Lapset ry:n Itä-Suomen
aluetoimisto, Joensuun
kaupungin perhetyö

Turun yliopiston
lastenpsykiatrian
tutkimuskeskuksen
hallinnoima APEX-hanke
Voimaperheet

18

2017-

tukipalveluita, joilla edistetään hyvinvointia, osallisuutta,
yhteiskuntaan sopeutumista ja työllistymistä. Lisäksi kartoitetaan ja
lisätään alueen kuntien työntekijöiden kotouttamis- ja
maahanmuuttoasioiden osaamista. Hankkeen tuloksena syntyy
seudullinen kotouttamisen toimintamalli ja kotouttamisasioiden
keskus, josta alueen kunnat saavat tukea kotouttamiseen liittyvissä
asioissa. Toimintamalli takaa alueen pakolaisille ja jatkossa myös
muille
maahanmuuttajille
yhdenvertaiset,
asiakaslähtöiset
18
palvelut . P-K LAPE-hanke linkittyy maahanamuuttaja-asioissa ja
kehittyy osaltaan niihin kuntiin maahanmuuttaja-asioissa, jotka
eivät ole ao. hankkeen kohdealueena.
Joensuun kaupunki hallinnoi kansallisesti merkittävän sähköisten
palveluiden hanketta koko Siun Soten alueella. Hankkeen tavoitteena
on luoda kansallisesti yhteneväiset digitaaliset hyvinvointipalvelut
koko väestölle. Hankkeen tavoitetta edistetään useilla eri
toiminnallisilla muutoksilla, joiden
Osalla P-K LAPE – hankkeen kehittämistyössä työskentelevillä
työntekijöillä on merkittävä rooli myös ODA – hankkeen
suunnittelussa ja sisältöjen kehittämisessä. Hankkeessa kehitetyt
palvelut (alla) ovat pilotointivaiheessa viimeistään syksyllä 2017.
Parhaillaan sisältöjä valmistellaan useissa eri työryhmissä, joissa
Siun Soten kehittämistyöntekijöillä on vahva rooli. Näin taataan se,
että ODAn palvelut siirtyvät osaksi lasten ja perheiden palveluja.
Lapsiomaistyö on ennalta ehkäisevää mielenterveystyötä. Tuetaan
perheitä, joissa on psyykkisesti sairastunut perheenjäsen. Hankkeessa
vahvistetaan järjestötyössä toimivien sote- ja kasvatusalan
ammattilaisten sekä vapaaehtoisten (tukihenkilöt, harrastusryhmien,
kerhojen
ohjaajat)
osaamista
lapsiomaistyössä.
Luodaan
perehdytysmalli vapaaehtoisille, järjestetään Lapset puheeksi –
koulutuksia. Lisätään omaisneuvonnan ja vertaistoiminnan tukea
lapsiperheiden vanhemmille. Lisätään ja kehitetään ryhmätoimintaa
yksinäisyyttä kokeville lapsille ja nuorille. Lisätään lapsiomaisten
ohjautumista
järjestöjen
tuen
piiriin
vahvistamalla
kunta/järjestöyhteistyötä sekä järjestöjen keskinäistä yhteistyötä.
Vahva yhteistyö LAPE-hankkeen kanssa.
Voimaperheet-toimintamalli on kokonaisuus, joka tuotetaan Turun
yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa ensisijaisesti
perusterveydenhuollon ennaltaehkäiseväksi hoitomuodoksi.
1. Voimaperheet-toimintamalliin sisältyy seulonta
perusterveydenhuollossa (4-vuotisneuvolatarkastus)
2. Seulontalomakkeesta koostetaan yhteenveto neuvolan käyttöön
3. Voimaperheet-vanhempainohjausohjelma (n. 10 % riskiryhmään
kuuluville perheille seulonnan perusteella)
4. Vanhempainohjausohjelma toteutetaan digitaalisessa
hoitoympäristössä puhelimen ja internetin välityksellä
ammattitaitoisen perhevalmentajan ohjauksessa (ohjaus viikoittain
strukturoidun käsikirjoituksen puitteissa teemoittain)
tutkimuskeskuksesta käsin
5. Kokonaisuus sisältää hoito-ohjelman tehostepuhelut ja muun
materiaalin ad 2 vuoteen ohjelman aloittamisesta

http://www.joensuu.fi/en/siltoja-rakentamassa;jsessionid=8C1BFA09C9B964E95F727EF3EEF4D27B.node1
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SOMA-hanke
Hanke on osa
valtakunnallista
asunnottomuuden
ennaltaehkäisyohjelmaa

Toimintamalli toteutetaan Siun soten kanssa yhteisrahoitteisena
tutkimushankkeena (sis. tutkimuksellisen osuuden). Toimintamallin
kustannukset Siun sotelle ovat n. 1500 €/hoitokokonaisuus/perhe
(sis. 4-vuotiaiden väestöseulonnan, hoito-ohjelman ja tehosteet 2
vuoteen asti). Terveydenhoitajille annetaan toimintamalliin liittyvä
koulutus.
Lisäksi
kokeellisessa
asetelmassa
kouluikäisten
ahdistushäiriön hoito-ohjelma ja raskauden aikaisen ja/tai
synnytyksen jälkeisen masennuksen hoito-ohjelma sekä kouluille
suunnatut mielenterveystietoutta edistävät opetussisällöt. Hankkeen
myötä Voimaperheet-hoito-ohjelman alueellinen käyttöönotto.
Käytetään digitaalista hoitoympäristöä.
RAY 2016–
SOMA-hankkeen kohderyhmänä ovat 18–29-vuotiaat nuoret aikuiset,
2018
joilla on lastensuojelutausta. LS-taustaisuus nousee esiin
(meneillään) asunnottomuuden riskitekijänä sekä rikostaustaisuuden osalta
tilastoissa. SOMA-hankkeen päätavoite on ehkäistä asunnottomuutta
Joensuun
kohderyhmässä yksilön sosiaalista pääomaa vahvistamalla. Lisäksi
nuorisoasunt hankkeessa kehitetään tunnistamistyökalu asunnottomuusriskissä
oyhdistyksen olevien henkilöiden tunnistamiseksi. Hankkeen toiminnan myötä on
(Josna) ja
tarkoitus lisätä tietoisuutta kohderyhmää koskien ja innostaa
Kuopion
toimijoita yhteis- ja tutkimustyöhön kohderyhmän tilanteen
seudun
edistämiseksi. Osa SOMA-hankkeen kohderyhmästä on jo vanhempia.
nuorisoasunt On tärkeätä varmistaa, että sukupolvien ylimenevät negatiiviset
ojen (KSNA)
ketjut saadaan katkeamaan. Tämä seikka huomioiden LS-taustaiset
yhteishankeh aikuiset ovat merkittävä ryhmä lapsiperhepalveluiden kehittämistä
anke.
ajatellen. Toisaalta SOMAn ja viranomaisten sekä muiden toimijoiden
kuten aikuissosiaalityön toimiva yhteistyö ovat varsin merkittävässä
roolissa asiakkaiden tavoittamisen näkökulmasta.
Yhteistyö
asiakaspinnoissa.
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LIITE 5

SIUN SOVITTELU-MALLI
Vuosittain noin 30 000 lasta kokee Suomessa vanhempiensa avioeron. Eroavien vanhempien tulee sopia
lastensa huollosta, tapaamisista, asumisesta ja elatuksesta. 90 % vanhemmista sopii lasten asioista keskenään
ja vahvistaa sopimuksen sosiaalitoimistossa. Jos vanhemmat eivät pääse sopuun lastensa asioista, saattavat
he ajautua huoltoriitaan. Suomessa käräjäoikeudessa käsitellään 1800–2000 huoltoriitaa joka vuosi. Lapsen
kannalta vanhempien huoltoriita on vakava asia, joka haittaa hänen suhdettaan toiseen tai molempiin
vanhempiin.
Avioliittolain mukainen perheasioiden sovittelu: Avioliittolain 5. luvussa säädetään avioliittolain mukaisesta
perheasioiden sovittelusta. Laissa todetaan, että perheessä esiintyvät ristiriidat ja oikeudelliset asiat on
pyrittävä ensi sijassa selvittämään asianosaisten välisissä neuvotteluissa ja ratkaisemaan sopimuksella. Kun
perheessä esiintyy ristiriitoja, perhe voi lain mukaan pyytää perheasioiden sovittelijoilta apua ja tukea.
Sovittelijan tehtävänä on erityisesti kiinnittää huomiota perheeseen kuuluvien alaikäisten lasten aseman
turvaamiseen. Lisäksi sovittelijan on avustettava asianosaisia sopimusten tekemisessä sekä muissa ristiriitojen
ratkaisemiseksi tarpeellisissa toimenpiteissä. Perheasioiden sovittelun järjestämisestä kunnassa huolehtii
sosiaalilautakunta. Sovittelua voivat antaa lisäksi ne yhteisöt, yhtymät ja säätiöt sekä henkilöt, jotka ovat
saaneet aluehallintoviraston luvan tähän toimintaan.
Keski-Uudenmaan sovittelumalli: Keski-Uudellamaalla on luotu perheasioiden sovitteluun rakenteellinen
malli, jossa eri kunnista ja eri organisaatioista tulevat sovittelijat muodostavat sovittelijapankin, joka tarjoaa
sisällöltään ja menetelmiltään yhdenmukaista perheasioiden sovittelua. Mallin etuina pidettään
jääviysongelmien ratkeamista, asiakkaan tarpeisiin parhaiten vastaavien työparien muodostamista,
joustavien palveluiden tarjoamista ja voimien yhdistämistä. Huhtikuusta 2013 lähtien Keski-Uudenmaan
sovittelutyön koordinoinnista on vastannut perheoikeudellinen yksikkö. Se toimii myös tahona, johon
asiakkaat ottavat yhteyttä.
Keski-Uudenmaalla asuu n. 100 000 ihmistä ja arvio on, että vuositasolla siellä on noin 30 sovittelua.
Sovittelijapankissa työskentelee 19 työntekijää. He ovat mm. perheneuvoloiden perheterapeutteja,
lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä, perhetyöntekijöitä, lastenvalvojia, perheasiain neuvottelukeskuksen
perheneuvojia ja yksi kolmannen sektorin edustaja, jolla on aluehallintoviraston sovittelulupa. KeskiUudenmaalla perheasioiden sovittelua on toteutettu Fasper-hankkeessa kehitetyn strukturoidun mallin
mukaan. Siinä työpari tapaa ensin molemmat vanhemmat erikseen ja sen jälkeen 1-3 kertaa yhdessä.
Sovittelun kokonaiskesto on yleensä noin 4-6 viikkoa. Jos vanhemmat tekevät kokeilusopimuksen,
järjestetään yleensä vielä ns. jälkitapaaminen muutaman kuukauden kuluttua. Sovittelun keskiössä on lapsi;
hänen tarpeensa, arkensa ja vanhemmiltaan saama hoiva.
Lapsikeskeinen perheasioiden sovittelu, Päijät-Hämeen malli: Päijät-Hämeen perheneuvolassa kehitettiin
Stakesin Avioeroprojektissa 1990-luvulla määrätietoisesti lapsikeskeistä perheasioiden sovittelua. Mallissa
myös lapsi osallistuu sovitteluun. Tavallisimman käytännön mukaan ensimmäisessä sovitteluistunnossa on
läsnä vain vanhemmat, mutta muissa istuinnoissa lapsi voi olla mukana. Yhdessä istunnossa lapsi on yksin tai
sisarusten kanssa. Lapsen/lasten omassa keskustelusta muodostetaan asialista, joka käsitellään vanhempien
kanssa. Päijät-Hämeen mallissa yhdessä sovittelutapauksessa työskentelee kolme työntekijää, joista yksi on
lasten työntekijä.
Sovittelussa lapselle tarjotaan mahdollisimman vapaa ja luottamuksellinen tilanne pohtia vanhempien eroa
jonkun ulkopuolisen aikuisen kanssa. Keskustelun tavoitteena on luoda lapselle merkityksellisiä, uusia
käytänteitä perheen muuttuneissa oloissa. Päijät-Hämeessä saatujen kokemusten mukaan lapsille on ollut
tärkeää nähdä vanhemmat yhdessä keskustelemassa lapsen asioista. Keskustelut ovat lisänneet lapsen
turvallisuuden tunnetta ja kokemusta siitä, että vanhemmat välittävät ja huolehtivat lapsista edelleen.
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Siun sovittelu: Siun Soten alueella on 14 kuntaa ja väestömäärä on noin 168 000 asukasta. Alueen kunnat
huolehtivat nykyisin itse perheasioiden sovittelusta tai ostavat sitä kirkon perheasian neuvontakeskuksesta
tai yksityisiltä palvelun tuottajilta. Mikäli Keski-Uudenmaan sovittelumäärät suhteutetaan väestömäärän,
tarkoittaisi se Siun Soten alueella noin 50 perheasiainsovittelua vuodessa.
Sovittelu voitaisiin järjestää alueellamme Keski-Uudenmaan rakenteen mukaisesti. Rakenne tarjoaisi
sisällöltään ja menetelmiltään yhdenmukaista huoltoriitojen sovittelua koko alueelle. Lisäksi se helpottaisi
nykyisten jääviysongelmien ratkeamista, asiakkaan tarpeisiin parhaiten vastaavien työparien muodostamista,
joustavien palveluiden tarjoamista ja voimien yhdistämistä, kuten Keski-Uudellamaalla on todettu.
Työntekijöitä sovittelijapankkiin tarvittaisiin noin 20.
Tällöin jokainen työntekijä saisi noin viisi
sovittelutapausta vuodessa, kun yhdessä tapauksessa työskentelisi aina työpari. Tämä määrä riittäisi
pitämään sovittelutaitoa yllä ja motivoisi kehittämään työskentelytapoja. Toisaalta sovittelu on työnä
kuormittavaa, mutta viisi tapausta vuodessa olisi kuormittavuuden kannalta kohtuullinen määrä koulutetulle,
kokeneelle sovittelijalle. Kahdenkymmenen sovittelijan sovittelijarinki ei olisi myöskään liian haavoittuvainen,
jos tulisi työntekijävaihdoksia. Uutena resurssina sovitteluringin järjestäminen vaatisi päivystyspuhelimen,
yksinkertaisen maakunnallisen jonotusjärjestelmän luomisen Mediatriin sekä resurssin neljän kolmetuntisen
työkokouksen pitämiselle vuoden aikana. Yksi sovittelunpankin työntekijä pitäisi nimetä työryhmän vetäjäksi.
Sisällöllisesti sovittelut voitaisiin toteuttaa pitkälti Fasper-hankkeessa luodun struktuurin pohjalta, mutta
siihen olisi tärkeää sisällyttää myös 1-2 keskustelua lapsen kanssa ja Päijät-Hämeessä kehitetty asialistamenetelmä (Terveiset vanhemmille), jotta lapsen osallisuus, lapsen äänen kuuluminen ja lapsen etu
varmistettaisiin sovittelussa.
Sovittelijapankin mahdollisuus toimia Siun Soten alueen
täytäntöönpanosovittelijoina kannattaisi myös selvittää.
Sovittelun eduista: Vuosia jatkuvia huoltoriitoja kutsutaan patologisoituneiksi riidoiksi. Erään tutkimuksen
mukaan patologisissa riidoissa on tyypillistä, että vanhemmilla on psykososiaalisia ongelmia. Peräti
seitsemässä tapauksessa kymmenestä perheeseen on näissä tapauksissa kohdistettu lastensuojelutoimia.
Näistä tapauksista noin puolessa toimenpiteenä on ollut lasten huostaanotto. Lastensuojelun lisäksi
patologisoituneet huoltoriidat vievät erittäin paljon resursseja muilta sosiaalipalveluilta ja terveydenhuollon
palveluilta. Huoltoriitojen keskellä elävät lapset oireilevat usein myös päivähoidossa ja/tai koulussa tarviten
siellä tukea. Patologisoituneet huoltoriidat kuormittavat myös tuomioistuimia. Kaiken kaikkiaan huoltoriidat
ovat yhteiskunnalle hyvin kalliita.
Fasper-hankkeessa (väliraportti 2011) on arvioitu, että yhden sosiaalitoimiston tekemän huoltoriitaan
liittyvän olosuhdeselvityksen viemien resurssien määrällä voitaisiin tarjota kymmenelle pariskunnalle
kymmenen tuntia sovittelua. Yksittäiselle, kymmenen tuntia kestävälle, perheasioiden sovittelulle Fasper
hanke on laskenut kustannukseksi n. 1500 euroa. Onnistuneella sovittelulla pystyään parhaimmassa
tapauksessa ehkäisemään huoltoriidan syntyminen ja säilyttämään lapsen suhde kumpaankin
vanhempaansa.
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LIITE 6

Viestintäsuunnitelma
P-K LAPE-hanke
(STM/4235/2016)
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1 VIESTINTÄ P-K LAPE-HANKKEESSA
Siun soten strategian mukainen missio on arjen turvaaminen ja visiona on olla asiakkaan arvostama. Siun
soten strategiassa vahvistettuja arvoja ovat Vastuullisuus, Välittäminen, Asiakaslähtöisyys ja
Yhdenvertaisuus. P-K LAPE-hanke tukee näitä Siun soten strategisia linjauksia eri osa-alueiden kautta:
kehittämällä matalan kynnyksen perhekeskustoimintamallia, varhaiskasvatusta ja koulua hyvinvoinnin
tukena sekä erityis- ja vaativan palvelujen kokonaisuutta. Lähtökohtana on asukkaiden ja henkilökunnan
osallistuminen toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen niin, että he saavat olla osallisena
omassa asiassaan. Tämä mahdollistaa muutoksen teon suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti, oikeisiin
asioihin kohdistuen. P-K LAPE-hanke hyödyntää Siun soten ja LAPE-kärkihankkeen valtakunnallista viestintää
ja osaamista. Hankkeen viestintä on osa Siun soten viestiä ja noudattaa organisaation yhteistä
viestintäsuunnitelmaa.
LAPE-hankkeella tuetaan perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialueen kokonaisvaltaista palvelujärjestelmän
uudistusta. Lasten ja perheiden palvelut ovat Siun soten tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkittäviä
kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia palveluja, joilla on merkitys pitkälle lasten, nuorten ja perheiden
tulevaisuuteen. Lisäksi ne ovat suurelle yleisölle tunteita herättävä ja sensitiivinenkin aihe. Matalan
kynnyksen tuottamat varhaisen tuen palvelut kiinnostavat ja palveluja osataan jo pyytää. Lastensuojelu
herättää valtakunnallista kiinnostusta, ei pelkästään kustannusten kasvun, mutta myös viimeaikaisen
kaltoinkohtelusta kertovan tutkimuksen pohjalta. Nämä ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ja paljon
keskustelua herättäviä aiheita. Hankkeen viestinnän ote on tämän vuoksi avoin ja proaktiivinen. Viestinnän
kielen tulee olla selkeää ja ymmärrettävää. Viestinnässä pyritään välttämään virkamiesjargonia ja käytetään
esimerkiksi henkilöjuttuja, haastatteluja, kolumneja ja blogeja asioiden esittämiseen.
Viestintä kulkee koko ajan osana hankkeen toimintasuunnitelmaa. Näin varmistetaan, että osataan viestiä
ajoissa ja oikeaa kanavaa käyttäen kohderyhmille. Viestinnässä ei hanke ole itseisarvo, vaan hankkeen tuella
tehdyt muutokset ovat avainasemassa. Hankkeen sijasta korostetaan viestinnässä muutosohjelmaa ja
toimintakulttuurin muutokseen pyrkivää yhteistyötä.

Viestinnän ydinviestit
LAPE-hankkeen pääviesti on Oikeat palvelut oikeaan aikaan.
Tätä viestiä tuodaan eri tavoin esille koko hankkeen ajan.
Lisäksi hanke kuljettaa viestinnässään mukana alla listattuja Siun soten ydinviestejä.
Siun sote tehdään nyt.
Siun soten toiminta alkoi vuoden 2017 alussa. Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialueella tavoitellaan
kokonaisvaltaista palvelurakenteen uudistamista, mitä myös hanke tukee.
Siun sote tulee sinua lähelle – uudella tavalla.
Valmistelun tavoitteena on turvata yhdenvertaiset, asukaslähtöiset ja laadukkaat palvelut
kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Nyt tehdään palveluja puhtaalta pöydältä uusilla ajattelutavoilla ja
uusilla välineillä.
Siun sote tehdään yhdessä
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Valmistelussa ovat mukana asukkaat, kansalaisjärjestöt, palveluiden käyttäjät ja henkilöstö. Asukkaita
kerätään palautetta ja toiveita palvelujen toimivuudesta. Henkilöstö on mukana kehittämässä omaa työtään
moniammatilliseen suuntaan. Valmistelua tehdään avoimesti ja tietoa jakaen.
Viestinnässä käytetään Mainostoimisto Fabrikin palveluja viestinnän suunnittelussa, sisällöissä sekä graafisen
ilmeen luomisessa. Fabrik on Siun soten kilpailuttama toimija ja luonut myös Siun soten graafisen ilmeen.
Panostamme viestintämme visuaaliseen puoleen vahvasti, jotta herättäisimme positiivista huomioita
kohderyhmissämme. Viestinnässä noudatetaan Stm:n antamia ohjeita ja käytetään hankeväriä ja –tunnusta.
Viestinnän seuranta ja vastuuhenkilöt
Hankkeen viestinnästä vastaavat hankkeen projektipäällikkö Heli Aalto, kehittämisasiantuntija Leena
Virratvuori sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialajohtaja keskenään sopimillaan käytännöillä. Viestintä on
linjassa Siun soten yleisen viestintäsuunnitelman ja -kanavien kanssa. Viestintäpäällikkö Susanna Prokkola
tukee projektihenkilöstöä viestintään liittyvien kysymysten ratkaisemisessa. Viestinnän käytännön
toteutuksesta huolehtii hankkeen projektiryhmä. Kriisiviestinnässä noudatetaan Siun soten
viestintäsuunnitelman ohjeistusta.

2 VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT
Hankkeen viestinnän kohderyhmiä ovat palvelujen käyttäjät ja alueen asukkaat, Siun soten henkilöstö,
hankkeen konsortio ja muut mukana olevat sidosryhmät, sekä päättäjät, media ja STM.
K UVA 1. VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT
Palvelujen käyttäjät ja asukkaat
Asukkaille, lapsille, nuorille ja perheille viestitään eri kanavia käyttäen, siten että viestit tavoittavat valitun
kohderyhmän tehokkaasti ja kustannustietoisesti. Valittuja viestintäkanavia ovat sanomalehti- ja
radiomainonta, sosiaalinen media, järjestöjen ja sidosryhmien kautta tehtävä viestintä, sekä osallistuminen
erilaisiin tapahtumiin hankkeen esittelemiseksi. Lasten ja perheiden osalta hyväksi havaittuja keinoja on
jalkautua lasten ja nuorten luonnollisin kasvu- ja kehitysympäristöihin ja erilaisiin perheiden
kohtaamispaikkoihin.
Asukkaat halutaan mukaan kehitystyöhön koko Siun soten osalta. Hankkeessa perustetaan asiakasraateja, ja
hyödynnetään kehittäjäasukkaita sekä kokemusasiantuntijoita, jotta saadaan asiakkaiden ääni kuuluviin ja
vastavuoroisuutta viestintään.
Henkilöstö
Henkilöstö viestinnän kohderyhmänä voidaan nähdä tarkoittavan koko Siun soten henkilöstöä, mutta myös
tarkemmin rajattuna niitä työntekijöitä, joiden toimenkuvaan hankkeen tavoitteet ja teema-alueet liittyvät.
Hankkeen aloitusvaiheen viestinnän keskeisin kohderyhmä on henkilöstö, joiden toimenkuvaa hankkeen
toiminta koskee. He tarvitsevat tietoa hankkeen tavoitteista, etenemisestä ja käytännöistä sekä aikatauluista.
Keskeisellä sijalla on saada tietoa omaa työn sisältöä koskevista mahdollisista muutoksista. Sisäisen
viestinnän kautta henkilöstö saa tietoa viestintästrategiasta ja avainviesteistä, ja tätä kautta parannetaan
koko viestinnän toimivuutta. Hankkeen viestintä tulee nähdä osana muutosjohtamista, jolla tuetaan
integraatiota ja henkilöstön sitoutumista. Lähiesimiesten sitouttaminen on erityisen tärkeää ja heidät on
huomioitava viestinnässä vahvasti. Henkilöstölle on tärkeää tiedottaa hankkeen etenemisestä säännöllisesti,
vaikka mitään merkittävää ei edes olisi tapahtunut.
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Siun soten muulle henkilöstölle on myös viestittävä keskeisistä hankkeen kuulumisista. Henkilöstölle
suunnattua viestintää toteutetaan Siun soten viikoittaisen, sähköisen kirjeen kautta, sekä mahdollisten
blogikirjoitusten kautta, joita jaetaan sosiaalisen median ja sähköisen kirjeen kautta.
Päättäjät
Hankkeen viestinnässä on otettava huomioon sekä Siun sote kuntayhtymän omat päättäjät, että alueen muut
päättäjät ja poliittiset vaikuttajat. Kuntayhtymän omat valtuutetut tarvitsevat taustoittavaa tietoa ja
tietopohjaista perustelua hankkeen etenemisestä päätöksenteon tueksi. Alueen muut päättäjät tarvitsevat
niin ikään tietoa siitä, miten hanke etenee ja miten se vaikuttaa kuntakenttään.
Poliittisille päättäjille hankkeesta viestitään pääsääntöisesti mediatiedotteiden ja uutissähkeiden kautta.
Poliittisia päättäjiä kiinnostavat käytäntöön ja asukkaisiin ja näiden arkeen liittyvät asiat, joten kiinnitämme
huomioita näiden asioiden viestimiseen. P-K LAPE-hankkeen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää
palvelurakenteessa tehtäviä muutoksia, jotka oletettavasti aiheuttavat hämmennystä.
Media
Media on hankkeen keskeinen kohderyhmä, kun tietoa halutaan välittää alueen asukkaille ja oman
maakunnan ulkopuolelle. Medialla tässä yhteydessä tarkoitetaan maakuntalehteä, eri paikallislehtiä ja
paikallisradiota, joiden avulla tavoitetaan Siun soten asukkaita. Median rooli asennemuutoksen eteenpäin
viemisessä on keskeinen. Media tarvitsee myös taustoittavaa tietoa hankkeen etenemisestä ja tavoitteista.
Sosiaali- ja terveysministeriö
Ministeriöön päin viestintä tapahtuu kuukausittain hankesalkun välityksellä, johon käyttäjätunnukset ovat
kehittämisjohtaja Anu Niemellä ja projektipäällikkö Heli Aallolla.
Konsortio ja muut sidosryhmät
Hankkeen toteuttamisessa on mukana strategisia kumppaneita sekä muita sidosryhmiä. Heille viestitään
paitsi suoraan hankkeen toteuttamiseen liittyvistä asioista sekä muista ajankohtaisista asioista. Jokainen
sidosryhmä toimii omissa verkostoissaan, jolloin hankkeen viesti leviää myös tätä kautta laajemmille tahoille.
Myös tästä syystä hankkeen viestinnän on oltava selkeää ja toistettavaa, että sanoma ei muuttuisi matkalla.
Järjestöjä ja yhteistyökumppaneita kontaktoidaan hankkeen tiimoilta jatkuvasti eri välineitä käyttäen, sillä he
ovat keskeisellä sijalla viestien välittämisessä kohderyhmille, mutta tarvitsevat myös itse tietoa oman
toimintansa kehittämiseksi.
Siun sotesta sekä hankkeesta ovat kiinnostuneet myös alan muut julkiset toimijat, kolmas sektori sekä
yritykset. Valtakunnan tasolla ministeriöt sekä muut sote- alueet pidetään tietoisina hankkeen etenemisestä.
Järjestökenttä ja yritykset ovat tärkeitä osatoimijoita ja yhteistyökumppaneita, jotka tarvitsevat tietoa
pystyäkseen itse toteuttamaan omat hankesuunnitelmaan kuuluvat toimintonsa. Hankkeen alussa laaditaan
sidosryhmäanalyysi, jotta sidosyhmäviestintää pystytään kohdentamaan järkevästi.

55

T AULUKKO 1. VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT JA KÄYTETTÄVÄT VIESTINTÄKANAVAT
Kohderyhmä

käytettävät viestintäkanavat

henkilöstö P-K LAPE-hankkeen

sisäinen viestintä, sähköinen uutiskirje, blogitekstit, tilaisuudet ym,

keskeisillä toimialueilla

henkilökohtainen viestintä

henkilöstö Siun soten sisällä

sähköinen uutiskirje, blogitekstit, tapahtumat

asukkaat ja palveluiden käyttäjät

lehtimainonta, radiomainonta sosiaalinen media, blogit, järjestöjen kautta,
esitteet, muut mainosmateriaalit, tapahtumat

Konsortio ja muut sidosryhmät

suorat sähköpostitukset, kokoukset ja tapaamiset, blogit, sosiaalinen media

poliittiset päättäjät ja media

sähköinen kirje, blogit, mediatiedotteet

STM

hankesalkku, maksatushakemusten yhteydessä tapahtuva raportointi

3 VIESTINTÄKANAVAT
P-K LAPE-hankkeessa eri viestintäkanavat valitaan sen mukaan, mikä on tiedotettavan viestin sisältö ja
kohderyhmä. Viestinnässä on hyödynnettävä kaikkia relevantteja ja monimuotoisia viestintäkanavia.
Pääsääntöiset viestintäkanavat ovat sanomalehtimainonta, radiomainonta, sosiaalisen median käyttäminen,
painomateriaalina jaettava materiaali ja erilaiset tapahtumat. Sisäisistä viestintäkanavista käytetyimmät ovat
kasvokkain tapahtuvat viikkopalaverit ja sähköinen uutiskirje.
Alla olevassa taulukossa on esitettynä P-K LAPE-hankkeen pääasialliset viestintävälineet kohderyhmittäin.
T AULUKKO 2. VIESTINTÄKANAVAT
Viestintäkanava

Pääasiallinen Kohderyhmä

Sanomalehti
Radio
Sosiaalinen media

Asukkaat, palvelujen käyttäjät
Asukkaat, palvelujen käyttäjät
Asukkaat, sidosryhmät, henkilöstö, (potentiaaliset), lapset,
nuoret, perheet
Henkilöstö
Asukkaat, sidosryhmät, henkilöstö
Asukkaat, palvelujen käyttäjät, (potentiaaliset), lapset, nuoret,
perheet
Henkilöstö
Asukkaat, sidosryhmät, henkilöstö

Siun soten sähköinen uutiskirje
Blogi
Muu painomateriaali
Sisäinen viestintä
Suora
viestintä,
kokoukset
Mediatiedotteet
Viikkopalaverit

face-to-face,

tapahtumat,

Päättäjät, media
Hankehenkilöstön ja Siun soten kehittämistiimin kesken

Sanomalehtimainontaa toteutetaan Siun soten alueen tärkeimmissä paikallislehdissä, sekä maakunnallisessa
lehdessä. Muun painomateriaalin jakaminen voi tapahtua suorajakeluna, tai muiden verkostojen kautta.
Radiomainontaa voidaan käyttää tarvittaessa muun viestinnän ohella vahvistamaan haluttua sanomaa.
Sosiaalisen median välineistä käytämme Facebookia, ja hankkeelle perustetaan oma profiili. Hyödynnämme
myös Siun soten profiilia jakamalla sen avulla asiakkaita koskettavaa tietoa. Hankkeen Facebook-profiilin
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tarkoituksena on tiedottaa henkilöstöä, sidosryhmiä ja asiakkaita, ja samalla se toimii P-K LAPE muutosagentti
Anne Frimodigin kanavana tiedottaa muutosagentin toiminnasta.
Blogeja ja muita kirjoituksia tullaan käyttämään tukikanavina tiedon levittämiseksi. Näillä vahvistetaan
sidosryhmien ja sisäisen viestinnän sanomaa. Blogikirjoituksista vastaa hankehenkilökunta sekä
yhteistyötahot. Hankkeen etenemisestä ja keskeisistä asioista kerrotaan blogissa kuukausittain, ja tätä
kirjoitusta jaetaan niin sisäisen viestinnän kautta, kuin sidosryhmille ja poliittisille päättäjille. Näin
varmistetaan hankkeesta jatkuva tiedottaminen ja toiminnan läpinäkyvyyden parantaminen. Blogitekstejä
kirjoitetaan myös hankkeen sisällöstä, sisältäen esimerkiksi henkilötarinoita tai muita ajankohtaisia asioita
koskien hankkeen pääteemoja.
Viestintää tapahtuu myös kohdatessa asukkaita, sidosryhmiä ja henkilöstöä. Suusanallinen viestintä on
viestintäkanava muiden joukossa, ja sillä on vaikutusta hankkeesta annettavaan kuvaan.
Sisäistä viestintää käytetään henkilöstön tavoittamiseksi, ja siinä keskeisellä sijalla on viikoittainen Siun soten
uutiskirje, johon hanke voi tuottaa säännöllisesti sisältöä, sekä kasvokkain tapahtuvat viikkopalaverit.
Viikkopalaverit toimivat hankkeen henkilöstölle tärkeänä viestintäkanavana, sillä kehittämisasiantuntijoiden
toimenkuva on laaja niin sisällöltään, kuin myös toiminta-alueeltaan. Tämän vuoksi viikoittainen tapaaminen
oman hankehenkilöstön kesken auttaa jäsentämään toimintaa ja varmistamaan sitä, että kaikki hankkeessa
työskentelevät tekevät oikeita asioita joka viikko hankkeen tavoitteiden täyttymiseksi. Kerran viikossa
hankehenkilöstö tapaa Siun soten muita kehittämisasiantuntijoita erillisessä palaverissa, jossa voidaan
vaihtaa ajatuksia koskien koko Siun soten kehittämistä.

4 VIESTINTÄSUUNNITELMA VUODELLE 2017
Hankkeen viestinnässä on huomioitava kohderyhmien moninaisuus, joka vaikuttaa viestintävälineiden
valintaan. Hankkeen viestinnässä tullaan käyttämään viikkosuunnitelmaa ja viestinnän vuosikelloa, jossa on
aikataulutettu tärkeimmät viestittävät asiat tai tapahtumat. Näistä viestitään eri kanavia käyttäen,
kohderyhmästä riippuen. Julkaisutiheys pyritään pitämään järkevänä. Printtimediaa käytetään silloin, kun
halutaan saavuttaa laajoja kohderyhmiä, kuten lasten ja perheiden palveluiden erityiskysymyksistä
kiinnostuneita tai asiakasraatiin potentiaalisia osallistujia. Printtimedian rooli on myös tavoittaa niitä
kohderyhmiä, ketkä eivät käytä internetiä.
Alla olevassa taulukossa on esitettynä esimerkkinä P-K LAPE-hankkeen eri kohderyhmät ja pääasialliset
viestintävälineet sekä tammi-helmikuun 2017 eri viestintäkanavissa tehtävää viestintää. Viestinnän
aikataulutuksesta vastaa kehittämisasiantuntija yhdessä hankehenkilöstön ja muutosagentin kanssa. Joka
maanantai P-K LAPE -hankehenkilöstö pitää projektipäällikön johdolla viikkopalaverin, jossa käydään läpi
hankkeen keskeisimpiä asioita ja kuulumisia, tiedotetaan tulevista tapahtumista, tehdään työnjakoa, ja
varmistetaan, että jokainen toimii omalla tontillaan kohti yhteisiä tavoitteita
Viestintä nähdään olennaisena ja erottamattomana osana P-K LAPE-hankkeen toimintaa. Hanke koskettaa
monia eri tahoja, joita kiinnostaa hankeen avulla saavutettavat asiat. Viestintä kuuluu hankkeessa kaikille
työntekijöille, sillä jokainen edustaa hanketta liikkuessa asukkaiden ja palvelun käyttäjien parissa. P-K LAPEhanke tahtoo olla aktiivinen viestijä, joka puhuu asukkaille ymmärrettävää kieltä ja viestii erilaisia asioita, eri
kanavia käyttäen.
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