Prosessin nimi

Prosessin tavoite

Prosessin omistaja

Prosessin käyttäjät

Laatija/päivittäjä:

Erityistarpeisten lasten ja nuorten palveluketju

Saumattomat ja yhdennetyt palvelut erityistarpeisille lapsille
ja nuorille

Pia-Maria Sjöström

Lasten, nuorten ja perhei- Erityistarpeisten lasten
den parissa työskentelevät ja nuorten palveluketjuryhmä
8.6.2020

Erityistarpeiset
lapset ja nuoret
(fyysisesti,
psyykkisesti
kognitiivisesti)

Palvelutarpeen arviointi

Tarvittaessa
moniammatillinen selvittely
ja suunnittelu

Yksilöllinen
terapia,
ohjaus

Tukitoimet

Arviointi, palvelu
lopetetaan tai
suunnitellaan
uudelleen

Hyväksytty:
8.6.2018
Vt. sosiaali- ja
terveysjohtaja
Pia-Maria Sjöström

Prosessivaihe

Mitä tehdään

Kuka tekee/Vastuu

Todetaan, että
palvelulle on
tarvetta tai että
tarve täytyy selvittää

1.Tarkastuksessa todetut poikkeamat tai yhteydenotto (perhe,
päivähoito, koulu)
2. Keskustelu perheen kanssa
3. Tarvittaessa lisätarkastuksia
4. Terapeutin, psykologin, lääkärin, perhetyöntekijän konsultointi
5. Palvelun tarpeen selvittäminen
pyynnöstä/ilmoituksesta

Neuvola/kouluterv.huolto,
Neuvola/koululääkäri, koulupsykologi
Lastenlääkäri/ terapeutti
(synnynnäiset vaikeudet)

Lapsen terveys
ja kehitys vaarantuvat

Tarkistuslistat
Selvitysyksikkö

Huoltaja ottaa
yhteyden

Moniammatillinen selvittely ja
suunnittelu

Mittari ja
tavoitetaso
LENE, neuvolan/kouluterv.huollon
lakisääteiset
tarkastukset

Käsittelyajat

Arviointi

Ohjeet

Jatkoselvittelyä tarvitaan/
ei tarvita

Lähete puheterapiaan
(ruotsiksi)

Lähete ergo- ja
fysioterapiaan (ruotsiksi)
Työnjako
(ruotsiksi)

Autismin seulontalomake
Koulu- ja
opiskelijaterveydenhuoltoohjelma
Useiden alojen palveluja
tarvitsevien lasten ja
nuorten palvelut

1.Toimintakyvyn selvittäminen
2. Kognitiiviset testit
3. Palvelutarpeen selvittäminen
4. Etiologinen selvittely
5. Moniammatillinen suunnittelu
6. Verkostokokoukset
7. Hoitosuunnitelma, todistukset,
lähetteet, tukipäätös

Fys.-puhe-,
toimintaterapeutti,
syömishäiriöhoito
(koulu)psykologi
ShL-tiimi/selvitysyksikkö/vammaishuolto
Erikoissairaanhoito
Lastenkuntoutusryhmä
Asianomaiset osapuolet.

ICF
Vakioidut
testit
Sosiaalityönt
ekijän
yksilöllinen
arviointi
Odotusajat

VSHP Lapsen viivästynyt
kehitys palveluketju
ICF
Ohje lastensuojelulle
tehtävästä ilmoituksesta
perheen jättäessä
tulematta neuvolaan (ohje
tulossa)
Torstaiaamupäivisin aikaa
verkostokokouksille

8. Henkilökohtainen suunnitelma
tarvittaessa
9. NEPSY-selvitys

Yksilöllinen
hoito, terapia ja
ohjaus

1. Toimintakykyharjoittelu

2. Lääkinnälliset toimenpiteet
3.Leikkiterapia/perheterapia
4. Perheen ohjaus

Tukitoimet

1. ShL:n mukaiset sosiaalipalvelut
(kotipalvelu, perhetyö, sosiaaliohjaus/sosiaalityö), Laki
vammaisuuden perusteella
järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista, Laki
kehitysvammaisten
erityishuollosta, lastensuojelulaki
2. Muutostyöt
3. Tukihenkilö/-perhe
4. Liikkumista tukevat palvelut

Lääkäri (tk, lapset, lasten ja
nuorten vastaanotto)
Sosiaalityöntekijä
Vammaispalvelun vastuulla
NEPSY-tiimi
Terapeutit (omat,
ostopalvelu, KELA).
Lääkinnällinen kuntoutus
myöntää ostopalvelut

Lasten ja nuorten
neuropsykiatrinen
hoitoketju

Toimintakyvy
n seuranta

Lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisprosessi
Yhteystiedot: Vaasan
keskussairaalan
kuntoutusohjaus

Neuvola, kouluterv.huolto,
Odotusajat
tk, erikoissairaanhoito
lasten ja nuorten vastaanotto, neuvola
Kuntoutusohjaaja, neuvola,
kouluterv.huolto,
ostopalvelut (Kårkulla,
ESKOO, kehityspkl, muut)
ShL-tiimi

Vammaispalvelu,
toimintaterapeutti
ShL -tiimi/vammaispalvelu
Vammaispalvelu
Vammaispalvelu myöntää
Kårkullan, ESKOO:n, os. 5:n

Yksilöjaoston
tekemät tai
hallintooikeuden
hylkäämät
päätökset

Ohjeet sosiaalihuoltolain
mukaisista lapsiperheiden
palveluista

Liikkumista tukevien
palvelujen kriteerit

Arviointi

Palvelu lopetetaan tai suunnitellaan uudelleen

5. Lomitus
6. Hoitorenkaat
7. Loma-ajan hoito
8. Omaishoidon tuki, vuorohoito
1. Toimintakyvyn seuranta
2. Lääketieteellinen seuranta
3. Palvelutarpeen seuranta

1. Uusi suunnitelma tarpeen
mukaan, samat tai muutetut
hoito ja palvelut
2. Palvelu lopetetaan
3. Palvelu siirretään aikuispuolelle

Prosessin perustiedot
Prosessin omistaja
Prosessikuvauksen laatija
Hyväksymispäivä ja hyväksyjä
Prosessin kohderyhmä
Prosessin sidosryhmät
Prosessin onnistumisen edellytykset
Mittarit ja tunnusluvut
Prosessin kehittäminen ja päivittäminen
Kosketuspinnat muihin prosesseihin

Version numero

hoidon, hoitorenkaat
kotona
Kårkulla, ESKOO, koulu
Vammaispalvelu myöntää
Terapeutit, lääkäri,
hoitohenkilöstö
Neuvola/koululääkäri,
lastenlääkäri
ShL-tiimi, vammaispalvelu
Samat toimijat, jotka laatineet suunnitelman

Erityistarpeis
ten lasten
hoitoisuusmittari

Pia-Maria Sjöström
Erityistarpeisten lasten ja nuorten palveluketjuryhmä
8.5.2018 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Pia-Maria Sjöström
Lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevät
Varhaiskasvatus, koulu (erityispedagogiikka, kuraattorit, koulupsykologi mukaan luettuna), Kårkulla,
ESKOO
Riittävästi osaavaa henkilöstöä
Prosessi arvioidaan ja päivitetään joka toinen vuosi
Lasten ja nuorten neuropsykiatrinen hoitoketju
Lääkinnällisen kuntoutuksen myöntämisprosessi
Useiden alojen palveluja tarvitsevien lasten ja nuorten palvelut
Versio 2 hyväksytty 8.6.2020
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