LAPE EteläSavossa: yhteen
sovittava työ ja
suunnitelmat
Virpi Siekkinen, Mikkelin kaupunki, sivistysjohtaja
Satu Auvinen, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymä Essote, perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja

12 kuntaa mukana maakunnallisessa yhteistyössä
3 saaristokuntaa (Enonkoski, Puumala, Sulkava)
3 saaristo-osakuntaa ( Hirvensalmi, Savonlinna, Mikkeli)
Pieksämäki tuottaa omat sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut
2 sote-kuntayhtymää
Essote (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala.
Pieksämäki ja Joroinen erikoissairaanhoidon osalta). Sosiaalipalveluista tuottaa mm.
Rantasalmen viranomaispalvelut, sosiaali- ja kriisipäivystys pl. Savonlinna ja Enonkoski.
Sosteri (Savonlinna, Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava erikoissairaanhoito). Rantasalmi ja
Sulkava yksityinen palveluntuottaja Terveystalo.

Etelä-Savo
verkostojohtamisen malli
Kunta-agentti
2019
Sivi johdon
tapaamiset

Maakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden
johtoryhmä
(kunta, sote, järjestöt, seurakunnat, yritykset)

Perhekeskustoiminnan
varhaisen tuen
kehittäjäverkostot:
aito kohtaaminen,
varhainen tuki,
perheneuvo,
kohtaamispaikka,
eroauttaminen, lapset
puheeksi, turvallisuus

Sote
johdon
tapaamiset

LAPE agentti 2019

Etelä-Savon perhekeskustoimijat
(organisaatioiden vastuuhenkilöt, sisällölliset kehittäjät)

Maakunnallinen
perhekeskuskoordinaattori

Kuntakohtaiset lasten, nuorten ja perheiden
monialaiset työryhmät (12)

Perhekeskustoiminnan
palveluiden
kehittäjäverkostot:
lapset puheeksi,
monialainen arviointi,
systeeminen
lastensuojelu, vaativa
tuki

Maakunnallisten
yhteistyöverkostojen
tehtävät
- Johtoryhmä: strategia, yhteen sovittaminen,
linjaukset, palvelukokonaisuus,
perhekeskustoiminnan johtaminen (johtajat sisote,
järjestö, seurakunta, yritysedustus)
- Perhekeskustoimijat: käytännön
perhekeskustoiminnan toteutus, linjattujen
resurssien toteutus, maakunnallinen yhtenäisyys,
viestinviejä
- Sisältöverkostot esim. kohtaamispaikka,
eroauttaminen, perheneuvo, systeeminen
lastensuojelu. Yksittäisen osa-alueen
kehittäminen, seuranta (perheet/työntekijätaso)
- Kuntien työryhmät: kokoaa yhteen, linjaa, yhteen
sovittaa paikallista perhekeskustoimintaa.
Erityisenä painopisteenä kohtaamispaikat, avoin
toiminta, varhainen tuki. (sisote yhteistyö, kunnan
nimeämisvastuu)

Lasten, nuorten ja
perheiden johtoryhmä
Johtoryhmän tavoite on toimia johtamisen
yhteistyörakenteena, jossa yhteen sovitetaan
• strategioita, toimintamalleja,
perhekeskustoiminnan johtamista ja koordinointia,
tuen ja palveluiden kokonaisuutta
• palvelukokonaisuuteen liittyvien eri osa-alueiden
kokonaisvaltaista yhteistä näkemystä ja linjauksia
• LAPEssa käynnistettyjen sisältöjen ja
toimintamallien siirtymistä osaksi maakunnan
alueen toimintaa
Jäsenet: Sote organisaatiot, kunnat, järjestöt,
seurakunta, yritykset (14 jäsentä + varajäsenet)
• jokainen jäsen edistää ja vie eteenpäin yhdessä
asettuja tavoitteita omissa verkostoissaan
• kokoontuu kerran kuukaudessa

Etelä-Savon lasten, nuorten ja perheiden johtoryhmän jäsenet ja
varajäsenet vuonna 2019
Organisaatio
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut
Essote

Jäsen
Satu Auvinen, perhe- ja
sosiaalipalveluiden johtaja
Jori Ahonen,
perhepalveluiden vastaava ylilääkäri

Varajäsen
Johanna Will-Orava, lastensuojelun
palvelupäällikkö
Greta Jauhijärvi, perhepalvelupäällikkö,
Essote

Yhteystiedot
satu.auvinen@essote.fi, 044 3512302
johanna.will-orava@essote.fi, 044 7542393
greta.jauhijarvi@essote.fi , 040 3598151
jori.ahonen@essote.fi, 044 3516475

Etelä-Savon maakuntaliitto

Niina Kaukonen, SOTE-koordinaattori

niina.kaukonen@essote.fi, 044 7944003

Itä-Savon sosiaali- ja
terveyspalveluiden kuntayhtymä
Sosteri
Mikkelin kaupunki

Maija Tuominen, lastentautien ylilääkäri

Tiedoksi: Pentti Mäkinen,
maakuntajohtaja
Marika Huupponen, johtava
sosiaalityöntekijä
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja
Anna-Liisa Sairanen,
varhaiskasvatuspäällikkö
Timo Tarkiainen, opetusjohtaja
Pieksämäki
Sari Mäkeläinen, sivistystoimen johtaja rehtori, Pertunmaa

seija.manninen@mikkeli.fi, 044 7943010
virpi.siekkinen@mikkeli.fi, 044 7943000
tuija.kauppinen@savonlinna.fi, 044 4174202
anna-liisa.sairanen@savonlinna.fi, 044 4174303
milla.ryynanen@pieksamaki.fi, 040 5495520
timo.tarkiainen@pieksamaki.fi, 044 588 2417
matias.hilden@puumala.fi, 050 375 8541
sari.makelainen@pertunmaa.fi, 050 3895540

Mika Huovinen, sivistys- ja
hyvinvointijohtaja Kangasniemi

anne.haakana@juva.fi, 0400 136170
mika.huovinen@kangasniemi.fi, 040 5345785

Savonlinnan kaupunki
Pieksämäen kaupunki
Pienten kuntien edustaja
(Enonkoski, Hirvensalmi, Pertunmaa,
Puumala, Sulkava)
Kuntien edustaja 2 (Juva, Rantasalmi,
Kangasniemi, Mäntyharju)

Seija Manninen, kasvatus- ja
opetusjohtaja
Tuija Kauppinen, sivistysjohtaja
Milla Ryynänen, vt.tulosaluejohtaja,
perhepalvelut
Matias Hilden, kunnanjohtaja,
Puumala
Anne Haakana, sivistysjohtaja Juva

Järjestö

Sirkku Mehtola, toiminnanjohtaja Viola
ry
Eila-Mari Väätäinen, vs
toiminnanjohtaja MLL Järvi-Suomen piiri

Seurakunta

Lassi Suihkonen, Diakonian ja
erityistyöalojen johtaja, Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunta
Iina Särkkä, Normikoti Oy
Katja Saukkonen,
LAPE muutosagentti
Kristiina Hyvärinen,
Kunta-agentti Etelä-Savo, Pohjois-Savo,
Keski-Suomi, Pohjois-Karjala

Yritykset
LAPE Etelä-Savo

maija.tuominen@sosteri.fi, 044 4173590
marika.huupponen@sosteri.fi, 044 4174132

sirkku.mehtola@violary.fi, 044 5290088
eila-mari.vaatainen@mll.fi, 050 3132 915

Ulla Juntunen, johtava perheneuvoja,
Savonlinnan srk

lassi.suihkonen@evl.fi, 0400 143263
ulla.juntunen@evl.fi, 044 7768062

Hanna Korja,
perhekeskuskoordinaattori

normikoti@gmail.com, 050 5311171
katja.saukkonen@essote.fi 044 351 6616
hanna.korja@essote.fi, 040 359 8519
kristiina.hyvarinen@kuopio.fi, 044 718 4409

Strategiset linjaukset
• Maakunnallinen
perhekeskustoimintamalli
maakunnallinen yhteistyö ja
nimetyt vastuuhenkilöt (2018)
Sitoumus: Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,
Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi,
Savonlinna, Viola ry, MLL, Essote, Sosteri, EteläSavon yrittäjät ry

• Maakunnallinen lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma ja
vuosittainen seuranta (2019)

Etelä-Savon
perhekeskustoiminta
-

maakunnalliseen monialaiseen
yhteistyöhön perustuva
yhteen sovittava verkostomalli
korostaa varhaista tukea ja hyvää arkea
fyysiset tilat ja verkostot
paikallisuus ja maakunnallisuus
avointa toimintaa ja kohtaamista, tukea
ja palveluita
tapa toteuttaa lasten, nuorten ja
perheiden palvelukokonaisuutta

Koordinointityön työkalut
perhekeskustoiminnassa
• Maakunnallinen
perhekeskuskoordinaattori
(agentti työparina)
• Perhekeskustoiminnan
toimintasuunnitelma,
kohtaamispaikan lokikirja
• Kehittämisverkostot ( Varhainen
tuki, perheneuvo, systeeminen
lastensuojelu jne.)
• Maakunnalliset verkostopäivät

Miksi maakunnallinen yhteen sovittava suunnitelma?

 hyvinvoinnin edistämiseksi ja
palveluiden järjestämiseksi
 toimijoiden yhteiset tavoitteet ja
painopistealueet maakunnan
yhteistyön tasolla
 yhteen sovittamisen ja lapsi-ja
perhelähtöisyyden periaatteella

 perhekeskustoiminnan käytännön
toteutus kirjattuna
 huomioi maakunnallisen
hyvinvointikertomuksen
painopistealueet

 huomioi lapset, nuoret ja perheet

Suunnitelman tavoitteet ja painopisteet

 Toimimme perhelähtöisesti ja yhdessä
lasten ja perheiden hyväksi (osallisuus,
lava, helppo yhteydenotto)
 Vahvistamme hyvinvointia, turvallisuutta,
osallisuutta ja yhdenvertaisuutta (hyvät
elintavat, oma juttu/harrastus, lapsi-ja
perhelähtöinen vuorovaikutus, nuorten
vaikuttaminen, hyvinvoinnin tuki/avoin
toiminta)
 Vahvistamme varhaisen tuen tarjoamista
perheille
Perustaa perheiden kohtaamispaikkoja ja
tarjota avointa toimintaa, vertaistukea,
neuvontaa ja palveluja ilman ajanvarausta
Tarjota lapsi-ja perhelähtöistä neuvontaa,
ohjausta ja tukea elämäntilanteen
muutoksissa (perheneuvo)
Tarjota vanhemmuuden, parisuhteen ja
erotilanteiden tukea perheille
 Tarjoamme lasten, nuorten ja perheiden
tarpeisiin perustuvia palveluja

”Ei yli tai ali puhumista”
-Sijoitetut lapset
”Hammaslääkäriinkään ei sillo
päässy, ku ei ollut ketään kuka
katsoo vauvaa.”
-varhaisen tuen kysely
vanhemmille

” Vanhempia pitää tukea ja heille tarjota
tarpeeksi tietoa näihin liittyen. Lapset
ovat tällaisiin tilanteisiin syyttömiä, mutta
heidän elämäänsä vaikutukset ovat
valtavat”
-Nuoret vaikuttajat

”Joku muukin voi välillä hoitaa, jos
vanhemmat käy kaupassa”
- Päiväkotivierailu

”Se on tylsää kun aikuiset
riitelee”
-Päiväkotivierailu

” Toimiva joukkoliikenne
saattaisi vähentää myös
pienestä kunnasta pois
muuttamista”
-Nuoret vaikuttajat

”Bussimatkustaminen on
kivaa”
- Päiväkotivierailu

”Ei työntekijävaihdoksia”
-Sijoitetut lapset

”Lahjana” kaikille vauvaperheille
esim. 20h kotipalvelua ilman
erityisiä kriteereitä. (vauva on
riittävä kriteeri) ehkäisee
vanhemman uupumusta.”
-varhaisen tuen kysely
vanhemmille

”Ensimmäisen vauvan
saaneiden vauvaryhmät
koettu hyvänä”
-Pieksämäen
perheparlamentti

Kiitos
Virpi Siekkinen
Mikkelin kaupunki, sivistysjohtaja
virpi.siekkinen(at)mikkeli.fi
Satu Auvinen
Essote, perhe- ja sosiaalipalvelut
johtaja
satu.auvinen(at)essote.fi
www.stm.fi/lapeakatemia
#lapeakatemia #tulevaisuudentahdissa

Etelä-Savon nuoret
vaikuttajat kommentit
• Suunnitelma hyvä ja kattava
• Nuorten hyvinvoinnin kannalta
keskeiset tekijät: toimiva
joukkoliikenne, kotoa pois muuton
tuki, nuorten mukaanotto
palveluiden kehittämiseen, nuorten
mielenterveysongelmiin ja
syrjäytymiseen puuttuminen
• Tulosindikaattorit tärkeitä, erityisesti
vanhempien lapsille aiheuttamat
haittojen mittaaminen

Etelä-Savon nuoret
vaikuttajat kommentit
•

”Tällaisen suunnitelman on oltava oikeasti todella selkeä, että päättäjätkin sen
ymmärtävät”

•

”Nuorten mielenterveysongelmiin ja syrjäytymiseen puuttuminen on todella tärkeää.
Näistä asioista olisi puhuttava paljon enemmän.”

•

”Toimiva joukkoliikenne edistää nuorten liikkumista ja sitä kautta aktiivisuutta,
mahdollisuuksia harrastaa, tavata ystäviä ja tätä kautta nuorten hyvinvointia”

•

”Toimiva joukkoliikenne saattaisi vähentää myös pienestä kunnasta pois
muuttamista”

•

”Nuoret tarvitsevat tukea ja tietoa tässä vaiheessa” (itsenäistyminen)

•

”Nuoret palveluiden kehittäjinä on otettava tosissaan”

•

”Näennäisvaikuttamista on liikaa, nuoria pitää kuunnella oikeasti”

•

”Nuorisotilojen toimintaa ja aukioloaikoja tulisi kehittää yhdessä nuorten kanssa.
Nuorisotila voi olla nuorelle erityisesti talvella ainut paikka, jossa saada sosiaalisia
kontakteja. Riittävät resurssit on oltava.”

•

” Vanhempia pitää tukea ja heille tarjota tarpeeksi tietoa näihin liittyen. Lapset ovat
tällaisiin tilanteisiin syyttömiä, mutta heidän elämäänsä vaikutukset ovat valtavat”

•

”Eroryhmiä ja tietoa näistä vanhemmille”

•

”Nämä tulosindikaattorit kuvaavat hyvin nuorten hyvinvointia”

https://www.etela-savo.fi/nuorten-aani

