Uudenmaan LAPE / Ketterät kokeilut –loppuarviointi
Ketterän kokeilun nimi:__ ALKU Alvan lyhytaikainen asumispalvelu __ Kokeilun toteutusalue (maantieteellinen):___Porvoo_________ Kokeilun ajanjakso:
vuosi 2018
Päivämäärä:____29.10.2018_______ Arvioinnin on laatinut: Krista Lyyra vs palvelupäällikkö, Porvoo lapsi- ja perhepalvelut
Lyhyt kuvaus kokeilun tarpeen havaitsemisesta ja historiasta:
Porvoon Alva-talossa on vuodesta 2015 alkaen ollut kaksi perhehuonetta ja toimintaa on suunniteltu lastensuojelun perhekuntoutusta silmällä pitäen. Useat
Alva-taloon sijoitetut perheet ovat kuitenkin tarvinneet vain lyhytkestoista sijoitusta ja sijoituksen syyt ovat olleet moninaiset. Perheitä on yleisesti ottaen
ollut vaikea motivoida perhekuntoutukseen lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Tarvetta sijoituspaikalle on kuitenkin ollut ja palvelut on räätälöity
kulloisenkin perheen tarpeen mukaisesti. Alvassa on tarjottu myös ainoastaan päivisin tapahtuvaa hoitoa tai ainoastaan yöaikaan tapahtuvaa hoitoa. Tähän
tarpeeseen päädyttiin esittämään ketterää kokeilua, jossa Alva taloon voitaisiin sijoittaa sosiaalihuoltolain 22§ mukaisesti perheitä tilapäiselle
laitospalvelujaksolle.

1. Kokeilun sujuminen:

Ketterät kokeilut
vaihe

2. Odotetut ja
odottamattomat
hyödyt:
3. Kokeilun aikana
havaitut haasteet ja
keinot niiden
ratkaisemiseksi:
4. Kokeilun aikana
havaitut esteet ja
ongelmat joita ei
kyetty ratkaisemaan.
5. Kokeilun laajeneminen
/ supistuminen
kokeiluaikana:
6. Asiat joiden koitte
edistävän kokeilua:

Palvelua on esitelty eri yhteistyötahoille, lapsiperheiden
sosiaalityölle, perhetyöntekijöille, neuvolan terveydenhoitajille ja
Porvoon sairaalan edustajille. Palvelua on esitelty myös Lapeseminaarissa Porvoossa. Kiinnostusta on osoitettu runsaasti, mutta
yhtään perhettä ei ole vielä saatu palvelun piiriin.
Yhteistyötahojen tietoisuus Alva-talosta ja sen tarjoamista
mahdollisuuksista on lisääntynyt merkittävästi.
Asiakkaiden motivointi on ollut haastavaa ja työntekijät eivät ole
ottaneet työmuotoa vielä omakseen. Tiedostusta palvelusta on
lisätty ja eri yksiköiden työntekijöitä on kutsuttu vierailulle Alvataloon.
Varsinaisia esteitä ei ole havaittu. Ongelmana on ollut asiakkaiden
saaminen palveluun.

Kokeilua ei ole laajennettu tai supistettu, mutta päätetty että
palvelua tarjotaan myös jatkossa ja räätälöidään asiakkaiden
tarpeiden mukaisesti.
-

Lapsivaikutusten arviointi

7. Asiat joiden koitte
estävän/vaikeuttavan
kokeilua:
8. Kokeilun odotetut
lapsivaikutukset:

9. Kokeilun jatkuminen:
Juurruttamissuunnitelma

-

Kokeilun tarkoituksena on tarjota apua lapsiperheille matalalla
kynnyksellä niin ettei tarvetta korjaaviin tukitoimiin tule. Näin ollen
lapsivaikutusten ajatellaan olevan merkittävä kun perhe saa apua
oikea-aikaisesti ja joustavasti.
Kokeilua on päätetty jatkaa toistaiseksi. Palvelua voidaan tarjota
aina silloin kun Alva-talon perhehuoneet eivät ole
perhekuntoutuskäytössä. Mahdollisesti palvelua voidaan jatkossa
myydä myös lähikuntien asiakkaille. Palvelu tuotetaan jatkossa
osana Alva-talon muuta palvelutuotantaa.

