UUTISKIRJE 3/2018
Keväinen tervehdys Pikassoksesta!
Pikassos tekee yhteistyötä Lape-kärkihankkeiden
kanssa kaikkien kolmen maakunnan alueella. Lapsi- ja
perhepalveluiden muutosohjelman mukaisesti tavoitteena on kehittää myös erityis- ja vaativan tason palveluja. Tässä kokonaisuudessa LAPE-rahoitteinen Pirkanmaan PIPPURI-hanke sekä Pikassoksessa työskentelevä projektikoordinaattori Nanna Miettunen vastaavat OT-kehittämistyön koordinoinnista Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. Uutiskirjeen viimeisellä sivulla on kooste tästä
kehittämistyöstä.

Tämä uutiskirje on koostettu Pikassoksessa meneillään olevien kehittämishankkeiden ajankohtaisista
kuulumisista.
Aikuissosiaalityötä kehittävässä PRO SOS -hankkeessa
on meneillään useita kehittämiskokonaisuuksia.
Hanke on käynnissä vielä tämän vuoden loppuun ja
hankkeessa on mukana 15 kuntaa Pirkanmaalta, Satakunnasta Huittinen ja Kanta-Hämeestä Riihimäki. Pikassoksen osahankkeessa hankekoordinaattorina toimii Sirpa Karjalainen.
Kansa-koulu II -hanke on käynnistynyt vuoden alusta ja
se jatkaa sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämistä
valtakunnallisesti osaamiskeskusverkostoa hyödyntäen. Pikassoksella ei ole omaa osahanketta tässä toisessa hankevaiheessa, mutta yhteyshenkilönä ja aluekoordinaattorina toimii 20% työajalla suunnittelija
Anni Kuhalainen. Kaikki Pikassoksen alueen kunnat
osallistuvat myös tähän toiseen hankevaiheeseen.

Hyvää pääsiäisen aikaa ja kevättä toivottaen
Pikassoksen väen puolesta
Seija Junno ja Anni Kuhalainen

PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa
PRO SOS -hanke on kaartanut viimeiseen toimintavuoteensa. Hanke oli vahvasti mukana toteuttamassa
valtakunnallisia aikuissosiaalityön päiviä tammi-helmikuun vaihteessa Turussa. Hankkeen teemoihin kytkeytyvien työpajojen tuotokset on julkaistu VarsinaisSuomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSOn sivuilla.

Pikassoksen osahankkeessa järjestettiin helmikuussa
’Ryhmämuotoisen sosiaalityön ja taloussosiaalityön
toimivat käytännöt uudistuvan sosiaalityön mahdollisuutena’ -työpaja ja huhtikuussa toteutuu ’Asiakkaan
taloudellisten toimintamahdollisuuksien vahvistaminen sosiaalityössä’ -työpaja. Hankkeen tiimoilta on
käynnistetty myös yhteistyötä LAPE-Pippuri -hankkeen kanssa. Tarkoituksena on vahvistaa aikuisten
sekä lasten ja perheiden palveluiden yhteistyötä. Tähän liittyen hankkeet järjestävät yhteistyössä sotevalmistelutyöryhmien kanssa monialaisen työpajan
kuntien toimijoille ja asiakkaille Tampereella
28.5.2018. Lisätietoa tilaisuudesta on tulossa Pikassoksen sivuille.

Valtakunnallisesti PRO SOS -hankkeen ja Kuntaliiton
yhteistyönä on käynnistynyt Maakunnallistuvan aikuissosiaalityön kehittämisverkoston toiminta. Verkoston tehtävänä on tukea kuntien ja maakuntien
sote-valmistelussa mukana olevia aikuissosiaalityön
asiantuntijoita. Lisätietoa verkostosta on saatavilla
Kuntaliiton sivuilla.
Pikassoksen osahanke on ollut mukana työstämässä
Kela-kunta -yhteistoimintamallia yhdessä kuntien ja
Kelan työntekijöiden, Kuntaliiton sekä muiden hankkeen toimijoiden kesken. Mallista julkaistaan versio
1.0 kevään aikana. Pirkanmaan pilotissa järjestetään
vuoden 2018 aikana myös vuorovaikutteisia teematapaamisia.

Kevään aikana hankkeessa kootaan yhteen hankekuntien toimivia käytäntöjä, koostetaan taloussosiaalityön materiaalipankkia sekä käynnistetään KYKYVIISARI -kokeiluja Huittisissa ja Nokialla. Mikäli KYKYVIISARI -kokeilu kiinnostaa, otathan yhteyttä.
Lisätietoja: hankekoordinaattori Sirpa Karjalainen
www.prosos.fi
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Kansa-koulu II -hanke käynnistyi vuoden alussa
Kansa-koulu -hanke päättyi vuoden 2017 lopussa.
Hankkeen pilottien hyvien käytäntöjen koonti on tehty
Prezi-esitykseksi ja hankkeen yhteinen loppuraportti
julkaistaan lähiaikoina Socomin sivuilla.

Hankkeen toiminta on jaettu eri työpaketteihin: Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton tukeminen ja
jatkokehitys sekä kohderyhmän laajentaminen uusiin
ryhmiin kuten sote-esimiestaso, koulutusorganisaatiot ja yksityiset palveluntuottajat. Nykytilan kartoituksen työkalun edistäminen on hankkeen neljäs työpaketti. Työkalu on päivitetty ja siihen järjestetään kyselytunteja vielä ennen kesää. Näistä voit lukea lisää
Socomin sivuilta. Pikassos tekee yhteistyötä Kansakoulu II -hankkeessa erityisesti SONet Botnian ja Vasson kanssa, jotka vastaavat kehittämistoiminnasta
myös Pikassoksen alueella. Tampereella järjestetään
huhti-toukokuussa kirjaamisvalmentajavalmennuksen
ns. täydennysryhmä ja hakuaika ryhmään päättyy
4.4.2018.

Kansa-koulu II-hanke tukee määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa sote-organisaatioissa ja vahvistaa
alueellisesti tarvittavaa tukea sosiaalihuollon Kantapalveluihin liityttäessä. Hankkeen tavoitetilana on,
että sosiaalihuollon asiakastietoa kirjattaessa koko
Suomessa on yhtenäiset menettelytavat, jolloin sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimukset ovat siirtyneet osaksi sosiaalipalvelujen arkea. Hanke on valtakunnallinen, jossa ovat mukana kaikki 11 sosiaalialan
osaamiskeskusta, Hyvinvointialan liitto, 14 ammattikorkeakoulua ja 3 yliopistoa. Hanketta toteutetaan
ajalla 1.1.2018-31.12.2019.

Lisätietoja: aluekoordinaattori Anni Kuhalainen
www.socom.fi/kansa-koulu

Pikassos kumppanina LAPE-kärkihankkeen toteutuksessa
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE etenee vauhdikkaasti koko Suomessa ja myös Pikassosalueen maakunnissa. Muutosohjelmalla pyritään vaikuttamaan sekä kuntien että tulevien maakuntien lapsiystävällisyyteen ja rakentamaan entistä asiakaslähtöisempi lasten ja perheiden palvelujärjestelmä. Erityistä huomiota kiinnitetään eri palveluissa tapahtuvaan asiakkaan kohtaamiseen, huolen puheeksi ottamiseen, asiakkaan tarpeiden tunnistamiseen ja tarvittavien palveluiden järjestämiseen mahdollisimman oikea-aikaisesti. LAPE-kärkihankkeen neljä kehittämistoiminnan painopistettä ovat toimintakulttuurin muutos, perhekeskustoimintamalli, varhaiskasvatus ja
koulu lapsen kehityksen tukena sekä erityis- ja vaativan tason palvelut.

Satakunnan maakunnassa LAPE-kärkihanketta toimeenpannaan Satakunnassa tulevaisuus lapsissa SATULA-hankkeessa. Pikassos järjesti tällä kertaa yhteistyössä SATULA-hankkeen kanssa 22.3.2018 Porissa Satakunnan varhaisvuosien lapsiperhepalveluiden toimijoiden ajankohtaisfoorumin, jonka teemana oli ’Vanhemmuutta vahvistaen ja tukien’. Pikassos, SATULAhanke ja THL järjestävät yhteistyössä ’Sijaishuollon ohjaus ja valvonta’ -lastensuojelun yhteiskehittämispäivän 12.4.2018 Porissa. Tilaisuuden kutsu ja ohjelma
sekä webcasting-linkki löytyvät Pikassoksen sivuilta.
Pikassos on aktiivisesti mukana Pirkanmaan LAPEhanke PIPPURIn toimeenpanossa osallistumalla sekä
maakunnallisen LAPE-ryhmän työskentelyyn, hankkeen ohjausryhmään, että lapsiperheiden sote-palveluiden suunnittelutyöhön. Pikassos, PIPPURI-hanke ja
THL järjestivät yhteistyössä ’Monialainen palvelutarpeen arviointi’ -yhteiskehittämispäivän Tampereella
2.2.2018. Tilaisuuden materiaalit ja jälkitallenteet löytyvät THLn sivuilta. Pikassoksessa työskentelevän PIPPURI-hankkeen projektikoordinaattori Nanna Miettusen työn ajankohtaiskuulumisista voit lukea seuraavalta sivulta.

Kanta-Hämeen LAPE-hanke toimii Hämeen liitossa
maakunta- ja sote-uudistusta rakentavan OmaHämeen yhteydessä. Pikassos on aktiivisesti mukana mm.
Kanta-Hämeen LAPE-kärkihankkeen ohjausryhmässä,
lapsiperheiden sote-palveluita suunnittelevissa alatyöryhmissä sekä toimii asiantuntijana LAPE-indikaattoreiden kehittämisessä ja koordinoinnissa. Viime vuosien indikaattoriyhteistyöstä voi lukea lisää tästä koosteesta.
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LAPE-hanke PIPPURI koordinoi OT-kehittämistoimintaa
LAPE-hankkeen kehittämiskohteena ovat myös erityis- ja vaativan tason palvelut. Näissä on Pirkanmaalla kehitetty, otettu käyttöön ja levitetty integratiivisia toimintamalleja ja työtapoja eri toimijoiden
väliseen yhteistyöhön sekä erityispalveluiden sisällä
että erityispalveluista muihin palveluihin. Työn alla on
ollut mm. monitoimijaisen arvioinnin toimintamalli,
yhteisneuvottelu-kaavakkeen juurruttaminen monitoimijaiseen verkostotyöhön, lapsiperheiden sosiaalityön ja lastenpsykiatrian ’yhteisasiakkaiden’ yhteinen
palvelutarpeen arvio, lastenpsykiatrian akuuttiosaston kotikäynnit yhteistyössä perustason työntekijän
kanssa, diabeetikkonuorten monialainen toimintamalli, sekä aikuis- ja lapsiperhepalveluiden yhteisen
työskentelyn aktivoiminen. Perhetukikeskus Päiväperhon pilotissa viedään päihde- ja/tai mielenterveysongelmaisten, raskaana olevien ja lapsiperheiden tuen ja hoidon erityisosaamista kuntien äitiysneuvoloiden terveydenhoitajalle arjen työhön.

OT-keskusten tavoitteena on tarjota hoitoa ja tukea
kaikkein vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista
edellyttäville asiakkaille sekä näiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Pirkanmaan LAPE-hanke PIPPURI
vastaa OT-rakenteen valmistelusta ulottuen myös
Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan alueille. Erikoissairaanhoidossa on keskittämisasetuksella jo pitkälti määritelty, mitä kuuluu yliopistosairaaloiden osaamiskeskuksiin ja millaisella työnjaolla. Pirkanmaan LAPEssa on
työskennelty sosiaalihuollon porrasteisuuden määrittelemiseksi. Työskentelyn kuluessa on kirkastunut, että
sosiaalityön vaativuutta ei määritä niinkään ongelma
sinänsä, vaan vaikeaksi asian tekee tilanteen kompleksisuus eli monimuotoisuus ja muuttuvuus.
OT-keskus keskittyy erityisesti etsimään vastauksia niihin ongelmiin ja palvelutarpeisiin, joihin ei olemassa
olevalla palvelujärjestelmällä pystytä vastaamaan. Tavoitteena on siis uusien tilanteiden ja ilmiöiden haltuun
ottaminen luomalla toimintamalleja ja yhdistämällä eri
alojen erityisosaamista ja uusinta tutkimustietoa. Näin
pyritään hakemaan ratkaisuja koordinaation puuttumiseen, työn epätahtisuuteen, tehtävien tiukkaan rajaamiseen jne. Tavoitteina on myös erityis- ja perustason
tutkimusperustaisen osaamisen vahvistaminen sekä
ylimaakunnallisen tutkimus- ja kehittämisrakenteen
luominen.

Systeemistä lastensuojelun toimintamallia on lähdetty pilotoimaan Pirkanmaalla useissa kunnissa ja se
tuo rakenteensa ja rooliensa kautta mukanaan uudenlaista monitoimijuutta lastensuojelun avohuoltoon lapsen ja perheen tueksi sosiaalityöntekijöiden,
perheterapeutin, koordinaattorin ja mahdollisesti
muiden ammattilaisten osallistuessa jokaviikkoiseen
lastensuojelun tiimiin.

Lisätietoja: projektikoordinaattori Nanna Miettunen
https://lapepirkanmaa.fi/

OT- eli osaamis- ja tukikeskukset ovat yliopistosairaalapaikkakunnille perustettavat viisi osaamis-, tutkimus- ja kehittämisverkostoa.

Ollaan yhteyksissä!
sähköpostisosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@pikassos.fi

www.pikassos.fi
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