Monitoimijainen palvelutarpeen arviointi -yhteiskehittämispäivä
2.2.2018 Tampereella
Aika:

Perjantai 2.2.2018 klo 9-16, aamukahvit tarjolla klo 8.30 alkaen

Paikka:

Tampereen yliopiston Väinö Linna -sali, os. Kalevantie 5, Tampere.
Tilaisuutta voi seurata myös webcastingin avulla ja se taltioidaan. Työpajoja ei voi seurata
webcastingin kautta.
Webcasting-linkki: http://videonet.fi/web/thl/20180202/
Tilaisuudessa on Twitter-seinä, joka mahdollistaa keskusteluun osallistumisen myös niille,
jotka eivät osallistu tilaisuuteen paikan päällä. Käytä hästägejä #lapemuutos ja #oske

Kuvaus:

Pirkanmaan Monitoimijainen palvelutarpeen arviointi -yhteiskehittämispäivä on osa Lapsi- ja
perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Päivän aikana saadaan tietoa lapsen elämäntilanteen ja perheen tuentarpeiden monitoimijaisesta arvioinnista. Päivä on tarkoitettu yhteiseksi
keskustelufoorumiksi eri lapsiperhetoimijoiden välillä. Päivän tausta-aineistona on valtakunnallinen
LAPE-mallinnus
Kohti
monitoimijaista
arviointia
(mallinnus
löytyy
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134652/TY%C3%962017_26_Ty%C3%B6paja
prosessit_1.6.17_web.pdf?sequence=3 sivut 12-34 ), johon suositellaan etukäteistutustumista.
Päivän aikana kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä, esitellään Pirkanmaan PIPPURI -hankkeen kehittämisryhmän työskentelyn alustavia jäsennyksiä monitoimijaisesta arvioinnista, sekä kuullaan
kommenttipuheenvuoroja kokemusasiantuntijoilta ja palveluiden eri ammattilaisilta. Iltapäivän työpajatyöskentelyssä työstetään konkreettisesti sitä, kuinka mallinnus tuodaan käytäntöön sekä kuinka lapsen ja koko perheen toimijuus ja osallisuus arviointityöskentelyssä toteutuvat. Työpajatyöskentelyssä syntyvä materiaali on osa valtakunnallista lastensuojelun
kehittämisen tiedontuotantoa ja mallinnusten jatkokehittämistä.

Kohderyhmä: Sosiaalipalveluiden, terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, koulun ja vapaa-aikapalveluiden
ammattilaisille ja esimiehille sekä kehittäjille, kouluttajille, tutkijoille, järjestötoimijoille, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja erityisesti kokemusasiantuntijoille. Mukaan ovat tervetulleita kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisestä kiinnostuneet.
Järjestäjät:

Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
sekä LAPE-rahoitteisen Pirkanmaan PIPPURI-hankkeen kanssa.
Ilmoittautumiset yhteiskehittämispäivään paikan päälle 24.1.2018 mennessä
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15308/lomake.html
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Ohjelma:
8.30

Alkaen aamukahvitarjoilu

9.00

Tervetuloa yhteiskehittämispäivään!
Sosiaalipalvelupäällikkö Maria Päivänen, Tampereen kaupunki

9.15

Mallinnukset maakuntien kehittämistyön tukena: Monitoimijainen arviointi mallinnuksen
kohteena
Kehittämispäällikkö Päivi Petrelius, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

10.10

Pirkanmaan kehittämisryhmän työskentelyn alustavia jäsennyksiä monitoimijaisesta
arvioinnista
Projektikoordinaattorit Nanna Miettunen ja Maria Antikainen, PIPPURI-hanke

10.30

Lyhyt tauko

10.40

Kommenttipuheenvuorojen kimara ja moninäkökulmainen dialogi
Asiakkaan äänellä:
kokemusasiantuntija Jenni Juvonen
Lapsen ja nuoren arjen ammattilaisten äänellä:
Varhaiskasvatus, VEO Marja Luoma, Tampereen kaupunki
Perusopetus, sivistysjohtaja Mika Seppänen, Vesilahden kunta
Sosiaalipalveluiden äänellä:
Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi, perhetyön tiiminvetäjä
Joni Kumlander, Valkeakosken kaupunki
Kasvatus- ja perheneuvola, perheneuvoja Katri Alamettälä,
Kolmostien Terveys Oy
Vammaispalvelut, palvelupäällikkö Maippi Kiiski, Tampereen kaupunki
Terveydenhuollon äänellä:
Kouluterveydenhuolto, terveydenhoitaja Outi Koskinen, Hämeenkyrö
TAYS lasten- ja nuortenpsykiatria, apulaisylilääkäri Anne-Mari Borg
Aikuisten palveluiden kokonaisuuden äänellä:
Hankekoordinaattori Sirpa Karjalainen, PRO SOS -hanke, Pikassos

12.00

Lounastauko (omakustanteinen)
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13.00

Ohjeistus ja siirtymä työpajatyöskentelyyn
Työpajatyöskentelyä: 5 vaihtoehtoista työryhmää, joihin ilmoittaudutaan etukäteen
1) Asiakas toimijana, osallisena, elämäntilanteensa asiantuntijana
2) Yhteistä ymmärrystä rakentaen eri ammatillisista kielistä ja käsitteistä huolimatta
3) Eri toimijoiden roolit ja vastuut asiakkaan prosessissa ja rinnalla
4) Arvioinnin ja asiakassuunnitelmien työvälineet sekä asiakaskirjaukset
5) Monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin johtaminen

14.30

Kahvitauko

15.00

Yhteenvetodialogi työpajojen annista - mitä näistä eväistä mukaan?
Työpajojen puheenjohtajat sekä projektipäällikkö Hanna Harju-Virtanen, PIPPURI-hanke

15.30

Valtakunnallinen näkökulma päivän teemaan
Sosiaalineuvos Marjo Malja, Sosiaali- ja terveysministeriö

15.45

Päivän päätös - Kiitos ja Turvallista kotimatkaa!

Yhteiskehittämispäivän puheenjohtajana toimii erityissuunnittelija Seija Junno Pikassoksesta

Lisätietoja:
Seija Junno
Erityissuunnittelija
Pikassos
seija.junno@pikassos.fi

Nanna Miettunen
Projektikoordinaattori
PIPPURI-hanke
nanna.miettunen@pikassos.fi

Lue lisää:
Yhteiskehittämispäivistä
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluidenmuutosohjelma-lape-/erityis-ja-vaativan-tason-palvelut/yhteiskehittamispaivat
Pirkanmaan LAPE-kehittämistyöstä sekä PIPPURI-hankkeesta https://lapepirkanmaa.fi/

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
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