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Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman
tavoite, sisältö ja seuranta
Tavoite
•

•

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (lastensuojelulaki 12 §) laaditaan lasten ja
nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja
kehittämiseksi.
Suunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvointityötä kunnassa.

Sisältö
•
•
•

Lapsen ja nuoren kasvuolot ja epäkohtien ehkäiseminen, vanhemmuuden tuki sekä
lasten ja nuorten palvelut.
Kunnan alueella sijaitsevien oppilaitosten opiskeluhuollon toteutuminen.
Ei erillistä lastensuojelun kehittämissuunnitelmaa, kuten viime kaudella, vaan
lastensuojelun kehittäminen sisällytetään suoraan lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmaan.

Seuranta
•

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta ja suunnitelman tavoitteiden toteutumisesta
raportoidaan vuosittain lautakuntien kautta kaupunginvaltuustolle.
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Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman
valmistelussa on hyödynnetty eri tavoin kerättyä
tietoa
•

Lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaava tieto osana Toimintaympäristön tila Espoossa
2017 –raporttia

•

Mun Espoo –kyselyssä (Espoo-tarina 1.1 –kuntalaistutkimus) esikoululaisilta kerätty tieto

•

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma –seminaari (10.5.2017), mihin osallistui lasten
ja nuorten hyvinvointityön johtoryhmä sekä alueryhmät

•

Kuntalaisille suunnattu kysely Espoo.fi-sivuilla 12.4.-10.5.2017
- Kyselyllä kerättiin kuntalaisten ajatuksia ja mielipiteitä lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelman valmistelun tueksi.

•

Järjestöyhteistyötapaaminen (18.5.2017) ”100 ideaa kotoutumiseen”
- Tapaamisessa ideoitiin erityisesti maahanmuuttajataustaisten lasten ja
perheiden kotoutumisen edistämiseen liittyviä kysymyksiä

•

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE, 2016-2018) mukaiset tavoitteet ja
toimenpiteet
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Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman
periaatteet

1. Lasten, nuorten ja perheiden
hyvinvoinnin edistäminen
2. Lapsi-, nuori- ja perhelähtöisyys
3. Palvelujen laatu ja vaikuttavuus
4. Palvelujen yhteensovittaminen
eheäksi kokonaisuudeksi
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Periaate

1.
Lasten,
nuorten ja
perheiden
hyvinvoinnin
edistäminen

Tavoite
Lasten,

Toimenpidehyvinvoinnin edistämisen Mittari
nuorten ja perheiden
periaatteet,
• Kehitetään ja laajennetaan Liikkuva koulu• Mukana olevat koulut
Kaikilla lapsilla jatavoitteet,
nuorilla on
toimenpiteet
ja mittarit - luonnosversio
0.2
toimintamallia sekä lisätään koulujen välistä
• Nykytilan arviointi –kysely
mahdollisuuksia osallistua,
vaikuttaa ja harrastaa

yhteistyötä
•

Otetaan liikuntaneuvonta osaksi yli 16-vuotiaiden
hyvinvoinnin palvelukokonaisuutta

•

Liikuntaneuvontaan osallistuneet 16-29-vuotiaat
*äidinkieli/kansalaisuus

•

Lisätään matalan kynnyksen harrastusten
saatavuutta peruskouluikäisille

•

Koulujen, kulttuurin, liikunnan ja nuorisopalveluiden tarjolla
olevien maksuttomien harrastusryhmien määrä ikäryhmittäin
sekä ryhmät vammaisille lapsille

•

Mahdollistetaan kulttuuripalveluihin
osallistuminen taloudellisesti tiukassa tilanteessa
oleville perheille ja nuorille aikuisille Kaikukortin
avulla

•

Jaettujen Kaikukorttien määrä
*äidinkieli/kansalaisuus

•

Kehitetään nuorisovaltuuston toimintaa

•

Edistetään ryhmätoimintaa ja lisätään
järjestöyhteistyötä ryhmien järjestämisessä

•

Ryhmien ja ryhmäosallistujien määrä ryhmätyypeittäin,
asiakaspalaute ja –hyöty

•

Lisätään vammaisten lasten perheille ja
omaishoitajille suunnattuja vertaisryhmiä

•

Mallinnetaan yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön
toimintamalleja osana Lape-kehittämistä

•
•

Toimintamallit tehty
Toimintamalleja käyttävät koulut

Lapsilla, nuorilla ja perheillä
mahdollisuus hyödyntää
sähköisiä palveluja oman
hyvinvointinsa edistämisessä

•

Kehitetään ja otetaan käyttöön lasten, nuorten ja
perheiden hyvinvointia ja omahoitoa tukevia
sähköisiä palveluja (esim. ODA-hanke, Lapekehittäminen)

•

Sähköisten palvelujen käyttäjien määrä/ digitaalisten asiointien
määrä
Pyydä apua –napin ja Tajua mut! –toimintamallin käyttökerrat
Vammaisten lasten ja nuorten palvelujen sähköiset pilotit

Lasten ja nuorten mielen
hyvinvointi lisääntyy ja
päihteiden käyttö sekä
päihdehaitat vähenevät

•

Tunnistetaan lasten, nuorten ja vanhempien
palveluissa alkoholin, tupakkatuotteiden,
huumausaineiden ja rahapelaamisen kokeilu- ja
riskikäyttö ja puututaan niihin.

•

Vertaistukea ja yhteisöllisyyttä
vahvistetaan

•
•

•

Toimintamallit päihdehaittojen ehkäisyyn ja päihteiden
käyttöön puuttumiseksi päivitetty ja otettu käyttöön
Valintojen stoori -toimintamallia käyttävät koulut

•

Luodaan yhteiset toimintakäytännöt lasten ja
nuorten arjessa toimivien tahojen päihteiden
käytön ehkäisyyn

•

Laajennetaan nuorten masennuksen
hoitomenetelmän (IPC) käyttöönottoa/käyttöä
yläkouluissa

•
•

IPC:n aloitettujen interventioiden määrä
Lievästi tai keskivaikeasti masentuneita 8. luokkalaisia, %
(BDI-13)

•

Vahvistetaan lasten ja nuorten mielenterveys- ja
päihdepalvelujen saatavuutta

•
•

Monitoimijaisten hoitopolkujen mallintaminen ja käyttöönotto
Odotusaika /määräaika sekä asiakaskontaktit opiskeluhuollon
psykologi- ja kuraattoripalveluihin, Nupoliin ja lasten

Periaate

2.
Lapsi- , nuori- ja
perhelähtöisyys

Tavoite
Lapsi, nuori ja
perhe saa
tarvitsemansa
avun ja hoidon
oikea-aikaisesti

Lasten, nuorten
ja perheiden
yhdenvertaisuu
s vahvistuu

Toimenpide
•

Yhdenmukaistetaan yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön
käytäntöjä (Lape)

Mittari
•
•
•
•

•

Varmistetaan nuoren pääsy tuen ja avun piiriin
kynnyksettömästi Ohjaamo –palvelukokonaisuudessa

•
•

Oma kokemus elämäntilanteen kohentumisesta
Koulutukseen tai työelämään kiinnittyminen
*äidinkieli/kansalaisuus

•

Arvioidaan lapsen, nuoren ja perheen palvelutarve
viivytyksettä tarvittaessa monitoimijaisesti

•

Vireilletulon arviointi 100% 7 arkipäivän kuluessa
*äidinkieli/kansalaisuus
Palvelutarpeen arviointi 100% 3 kk:n sisällä
*äidinkieli/kansalaisuus

•

Kavennetaan vieraskielisten ja kantaväestön oppilaiden
oppimistulosten eroja

•

Allu-testi 2. – ja 4.-luokkalaisille

•

Kehitetään, pilotoidaan ja laajennetaan Moniku -mallia
Espoo-tasoiseksi (monikielisille ja –kulttuurisille perheille
säännöllistä ja varhaista tukea vanhemmuuteen sekä
lapsen kehitykseen lapsen ensimmäisen ikävuoden
aikana)

•
•
•

Asiakkaiden ja käyntien määrä
Asiakkaan kokemus palvelun tuottamasta hyvinvointihyödystä
Palvelun vaikuttavuuden seuraaminen lasten puheterapiaan
ohjautuvien lasten määrässä seuraavan 3 vuoden aikana

•

Lisätään vähävaraisten lapsiperheiden
toimintamahdollisuuksia ja edistetään heidän
yhdenvertaisuuttaan

•

Toimeentulotukea tai taloudellista tukea perhesosiaalityön ja
lastensuojelun avohuollon tukitoimena lasten
harrastusmenoihin saaneet
*äidinkieli/kansalaisuus
Nuoriso- ja liikuntapalveluissa, iltapäiväkerhotoiminnassa sekä
taiteen perusopetuksessa maksuvapautuksen saaneet
*äidinkieli/kansalaisuus
Toimeenpanoa ja mittareita tarkennetaan, kun toimenpiteen
sisältöä on tarkennettu

•

•
•

Lasten ja
perheiden
toimijuus
palveluissa
sekä niiden
kehittämisessä
ja arvioinnissa
lisääntyy

Käytännöt mallinnettu ja käytäntöjä käyttävät oppilaitokset
Asiakasmäärät ja käyntimäärät
*äidinkieli/kansalaisuus
Opiskeluhuollon määräaikojen toteutuminen
Kokemus palveluun pääsystä (Kouluterveyskysely)

•

Varmistetaan ruotsinkieliset lasten ja nuorten palvelut
osana Lape-kehittämistä

•

Palvelupolut mallinnettu

•

Suunnitellaan ja vakiinnutetaan lasten, nuorten ja
vanhempien osallistumistavat opiskeluhuoltotyön
suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen (Lape)
Kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti asiakkailta
saatua tietoa

•

Nykytilan arviointi –kysely Lapessa (osallisuus)
*äidinkieli/kansalaisuus
Asiakaspalaute ja sen pohjalta tehdyt toimenpiteet
Toteutuneet yhteiskehittäjäryhmät
*äidinkieli/kansalaisuus

•
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•
•

Periaate

3.

Tavoite
Tiedolla johtaminen
vahvistuu

Toimenpide
•

Hyödynnetään seuranta- ja tutkimustietoa sekä
sosiaalista raportointia palvelujen kehittämisessä

Mittari
•
•

Palvelujen laatu ja
vaikuttavuus
•

Otetaan käyttöön (Kehitetään) mittareita
asiakasprosessien arviointiin

•
•

Lastensuojelupalvelujen laadun
kehittäminen ja
varmistaminen

•

Pilotoidaan lastensuojelun sosiaalityön systeemistä
työotetta (Lape)

•

Kehitetään perhetyön ja perhekuntoutuksen malli
traumaattisista olosuhteista tulleille perheille (Lape)

•

Mallinnetaan kehitysvammahuollon, psykiatrian ja
lastensuojelun yhteistyö (Lape)

•

Kehitetään lastensuojelun perhe- ja laitoshoitoa
(Lape)

•

Sijaishuollon ohjaus, valvonta ja asiakasohjaus
(Lape)

•

Kehitetään sijaishuoltoon sijoitetun lapsen lasten- ja
nuorisopsykiatrian järjestämisen toimintamallia
(Lape)

•

Vahvistetaan ostopalvelujen valvontaa
sosiaalipalveluissa (Lape)
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•
•
•

Visuaalisen johtamisen toteutuminen
kaikilla tasoilla (sotet)
Sosiaalisen raportoinnin rakenne,
toimintatavat ja seuranta
Palvelut, joissa on asiakashyötymittari
käytössä
Tulosten raportointi
Espoon pilotit toteutuneet ja arvioitu
Kehitetyt toimenpiteet otettu käyttöön
Kunkin kehittämiskokonaisuuden osalta
mittarit tarkentuvat syksyn 2017 aikana
osana Lape-hanketta

Periaate

4.
Palvelujen
yhteensovittaminen
eheäksi
kokonaisuudeksi

Tavoite
Lasten ja perheiden
palveluissa käytössä
yhteiset
palvelutarpeen
arviointimenetelmät ja
yhteinen suunnitelma

Toimenpide
•

•

Mittari

Laajennetaan kaupunkitasoisen arvioinnin viitekehyksen
käyttöönottoa (BBiC) . Kehitetään ja kokeillaan
monitoimijaisen arvioinnin ja työskentelyn mallia (Lape)

•

Tehdään monen palvelun tarpeessa olevalle asiakkaalle
yksi yhteinen asiakassuunnitelma verkostoyhteistyön
ohjeistuksen mukaisesti

•

•

•
•

Toimeenpannaan ja laajennetaan Lapset puheeksi –
menetelmän käyttöönotto

•

•
Kootaan lapsi- ja
perhelähtöinen
palvelujen
kokonaisuus

•

Luodaan eheä palvelupolku peruspalvelujen ja erityisen ja
vaativan tason palvelujen kanssa (Lape)

•

Yhteisten asiakassuunnitelmien
lukumäärä
*äidinkieli/kansalaisuus
Verkostoyhteistyön
koontilomakkeiden lukumäärä
Lapset puheeksi – keskustelujen
ja neuvonpitojen määrä
*äidinkieli/kansalaisuus
Koulutettujen työntekijöiden määrä

•

Perhekeskustoimintamalli kuvattu
ja toimeenpantu
Palvelupolku kuvattu ja käytössä

•

Luodaan eheä ja oikea-aikainen palvelupolku
vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseen sekä
eroauttamiseen (Lape)

•

Palvelupolku luotu ja käytössä

•

Luodaan toimintamalli pitkittyneisiin huolto- ja
tapaamisriitoihin (Lape)

•

Toimintamalli luotu ja käytössä

•

Lisätään peruspalvelujen tueksi annettavaa konsultaatiota
lasten ja nuorten mielenterveyden ja kehityksen
vahvistamiseksi arkiympäristössä

•

Lasten terapiapalveluista
annettujen konsultaatioiden ja
jalkautuvan työn määrä
Lastensuojelusta annettujen
konsultaatioiden määrä

•

Yhteensovittava
johtaminen vahvistuu
(Lape)

Palvelutarpeen arviointien
katselmointi
Toteutettujen kokeilujen määrä

•
•
•

Vahvistetaan lasten ja nuorten hyvinvointityön rakenteita
Johdetaan asiakasprosesseja yhteen sovittaen
Vahvistetaan asiakaslähtöisen työotteen johtamista

•

Toimenpiteiden seuranta ja
raportointi

Lisätietoja:
Lasten ja nuorten hyvinvointityön asiantuntijaryhmä
eveliina.cammarano@espoo.fi (aikuisten sosiaalipalvelut)
jenni.leinonen@espoo.fi (lasten terapiapalvelut)
marika.lostedt@espoo.fi (svenska bildningstjänster)
katariina.lappalainen@espoo.fi (sivistystoimi, esikunta)
elina.palojarvi@espoo.fi (terveydenhoito)
terhi.pippuri@espoo.fi (suomenkielinen opetus)
anu.ramo@espoo.fi (lastensuojelu)
merja-riitta.schantz@espoo.fi (suomenkielinen opetus)
anita.vataja@espoo.fi (suomenkielinen varhaiskasvatus)

