KOHTI ENNAKOIVAA JA EHYTTÄ LASTEN JA
PERHEIDEN PALVELUKOKONAISUUTTA

-SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT OVAT KAUPUNGIN OMAA TOIMINTAA / 1.1.2020 SAAKKA
-ORGANISAATIOUUDISTUKSESSA 1.6.2107 SIVISTYSTOIMI MUUTTUI HYVINVOINTITOIMIALAKSI (
VARHAISKASVATUSPALVELUT, OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT, VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ SEKÄ
HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN)
- MM. OPPILAS- JA OPISKELUHUOLTOPALVELUT SIIRTYVÄT SOTESTA 1.1.2018 HYVINVOINTITOIMIALAN
HYTE –PALVELUALUEEN OSAKSI
-TAVOITTEENA, ETTÄ ENNEN SOTE-UUDISTUSTA PALVELUIDEN SILTAUKSET JA YHTEISET PROSESSIT OVAT
VALMIINA, TOIMINTOJEN JOUSTAVUUS VOIDAAN TURVATA JA TOIMIJOIDEN ASENTEET, AMMATTITAITO
SEKÄ NÄKÖKULMAT TUKEVAT ASIAKKAAN SAAMAA HYVÄÄ PALVELUA.
-TOIMINTAMALLIT OVAT KUNNOSSA, KUN RAKENTEET MUUTTUVAT.

Vähän ennen kyyneleitä!
Aino Suhola : ” Nappaa minut ennen kuin tiedän olevani huono.”
- ajatus –> tietoisuus –> pelko –> häpeä -> MYÖHÄSSÄ!
Kertomus kesyttää kokemukset, luo rakenteen ja on oivalluksen raaka-ainetta (Marita Mäkinen 2009)
 ARKI on luontevin ja turvallisin paikka vastaanottaa apua ennen kuin pelko käynnistää häpeän.
 POSITIIVINEN VAHVISTAMINEN silloin, kun ongelmat ja haasteet ovat vielä yksinkertaisia, ennen kuin ne
monistuvat
 Kuinka muutetaan palvelurakennetta ja toimintamallia siten, että lapsia ja perheitä autetaan
ennaltaehkäisevästi ennen sosiaalipalveluiden asiakkuutta, ”vähän ennen kyyneleitä” ?
-
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”Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla hyväksytyksi, kelvata.
Ei ole oppimista ilman tunteita” Comb 1965

” Kadonnut vanhemmuus synnyttää eksyneitä lapsia”

VARHAISKASVATUKSEN PERHEKURAATTORI (pilotti 1.9.2017 -30.6.2018)


Sipilän hallituksen LAPE-kärkihankkeessa: lapsen, nuoren ja perheen OMIEN VOIMAVAROJEN VAHVISTUMINEN
Tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen asiakkaina olevien perheiden perheohjausta sekä varhaista tukea päiväkodin ennalta ehkäiseväna
toimintamuotona vankassa yhteistyössä lapsiperheiden sosiaalipalveluiden, lastenneuvolan ja eri terapeuttien kanssa.
Perhekuraattori tukee varhaiskasvatuksen henkilökuntaa kasvatustyössä, konsultoi perheitä koskevissa asioissa, toimii perheiden tukena
erilaisissa perhe-elämään liittyvissä asioissa luontevasti ennen kuin perheellä on sosiaalipalveluiden asiakkuutta.
Uusi neuvotteleva kulttuuri => perheiden, varhaiskasvatuksen sekä sosiaalityön siltaus

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAAJA elokuu 2015 –
-

Palveluohjaaja ottaa keskitetysti uudet perheet vastaan, keskustelee, neuvottelee
ja ohjaa perheet palvelun piiriin
Tekee yhteistyötä tukea tarvitsevien asiakasperheiden asioissa sosiaaliohjaajien kanssa
Perehdyttää uusia sosiaaliohjaajia varhaiskasvatuksen toimintamalleihin

HEINOLAN PERHEKESKUSTOIMINTA v. 2006 –





Sovittaa yhteen eri puolella kaupunkia toimivien perheiden kohtaamispaikkojen toimintaa
Vahvistaa monialaista toimintaa rakentamalla yhteistä työtä
Järjestää ryhmämuotoista ja yhteisöllistä toimintaa yksilöllisten palveluiden ja tuen rinnalle
Kehittää yhteensovittavaa johtamista lasten, nuorten ja perheiden palveluissa

”Uutta syntyy tekemällä asioita toisella tavalla, yhdistelemällä olemassa olevaa uudella tavalla.”

KOULUOPPAAT / Koulutuksellisen tasa-arvon hanke
-

ammatillinen tiimi: koulupsykologit, kuraattorit, psyk.sairaanhoitaja sekä kouluoppaat
Tavoitteena olivat
kodin ja koulun yhteistyön vahvistaminen, perheiden roolin vahvistaminen
koulunuorisotyön kehittäminen
maahanmuuttajataustaisten oppilaiden integroitumisen tukeminen
moniammatillisen yhteistyön kehittäminen soten ja ent. sivistyspalveluiden kanssa

-

Toiminta sisältää mm. alakouluille suunnitellun toimintamallin, jossa yhtenä osana on Frieds – ohjelma, perheille
suunnatut tapahtumat ja tehtävät (perheiden iltakahvit)
Räätälöityä pienryhmätoimintaa; vuorovaikutustaidot, kaveritaidot, ryhmässä toimiminen, vihanhallinta ja
impulssiivisen toiminnan hallitseminen jne.
 Koulun yhteisöllisyyden vahvistuminen
 Oppilaiden hyvinvoinnin, sosiaalisten suhteiden ja itsetunnon vahvistuminen
 Koulunuorisotyön käynnistyminen Kouluopas –hankkeen päätyttyä
NUORISOPALVELUIDEN KOULUNUORISOTYÖNTEKIJÄ yläkouluille 2016, alakouluille 2017
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Apu siellä, missä se on helpoin ottaa vastaan, ohimennen.

NUORTEN TALO – toiminnan moniammatillinen työ
Toimintamalli sisältää
-

Heinolan nuorille suunnatun Heinolan palvelut –nettipalvelun
Ammattilaisille tarkoitetun, Intrassa julkaistavan sisäisen nettipalvelun
16 -29 –vuotiaiden kohtaamispisteen, jossa he saavat tukea ja ohjausta matalankynnyksen palveluna omaan elämänhallintaansa
sekä tulevaisuuteen liittyvissä asioissa

Toimintaa ohjaa yhdessä ryhmä, jossa
-

Soten ihmisiä, yläkoulun ja 2. asteen koulutuksen ihmisiä, edustajia TE-toimistosta, hyvinvointikoordinaattori
sekä nuorisopalvelujohtaja
seurakunta, Etsivä Nuorisotyö, poliisi, lasten ja nuorten erityistyö, oppilas – ja opiskeluhuolto ovat myös
mukana

 Nuoret tulevat Nuorten talolle pelaamaan ym. Siellä mukana myös tukea tarjoavat
tahot, nuorten arjessa, tavallisessa paikassa.
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KAUPUNGINOSAPROJEKTI 2016-2017
➢ vanhemmuuden ongelmat / työttömyys, päihteet
➢ Levottomuus, ilkivalta / Asukasryhmien väliset ristiriidat
asukasyhdistys
vanh.ryhmä

koulu
päiväkoti

NYT:

työllisyyspalvelut
tekninen
toimi

Sale, Vapari

sosiaalipalvelut
8

3.sektori, srk
asukkaat

JYRÄNGÖN KAUPUNGINOSAPROJEKTI pilotti/syksy 2016
Alle kouluikäisten hoiva ja kasvu
Koululaisten kasvu ja oppiminen
Vanhemmuuden tukeminen
Lapsiperheiden / perheiden toimintakyky

PITÄISI
OLLA:
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Kuntalaisten elämän hallinta ja toimintakyky
Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Yhteisöllisyys
Toimiva arki
Asumisen tuki
Toimiva ja virikkeellinen kaupunki-infra ja ympäristö
Työttömien aktivointi

Asukkaat, asukasyhdistys, 3. sektori

”Kun tieto loppuu, fantasia alkaa.”

LAPSEN OIKEUKSIEN JULISTUS /
Perheen palveluiden yhteisyys ja eheys edellyttää toimijoilta:
- moniAMMATILLISUUS, moniTOIMIJUUS, moniAJATTELU, jossa toimijoiden eri ajatukset
ja näkökulmat sovitetaan yhteen
- Pois siilipuolustuksesta ja oman osaamisensa vartioinnista => tieto lisää luottamusta
- Keskinäinen viestintä, mutta myös asiakkaalle näkyvät toimintamallit
LAPSUUDEN SUOJELEMINEN EDELLYTTÄÄ
Yhteistoimintaa lapsiperheiden sosiaalityöltä, neuvolalta, varhaiskasvatukselta ja kouluilta,
mutta myös perheen vastuuta ja velvollisuutta omalta osaltaan toimia niin, että lapsen
paras toteutuu.
Onnellista lapsuutta vanhemmat eivät voi ulkoistaa.
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Kuvan opetus:
YSTÄVÄ ei ehkä aina pysty
vetämään sinua ylös, mutta...
YSTÄVÄ keksii ratkaisun siihen,
että et putoa!
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KIITOS.
Pirjo Hepo-oja
Hyvinvointijohtaja
Pirjo.hepo-oja@heinola.fi

