
Erityispalvelut Petäjäveden Nuorisotalolla 

Petäjävedellä erityispalveluita on ollut tarjolla keväästä 2013 saakka. Erityispalvelut nuorisotalolla 
tarkoittavat Keuruun seututerveyskeskuksesta ostettavaa päihdeterapeutin palvelua, joka nuorisotalolla 
toimii hyvinvointiohjaajan nimikkeellä. Hyvinvointi, kun koostuu monista asioista, ei pelkästään 
päihteettömyydestä. Olemme halunneet korostaa hyvinvointia kokonaisuutena, ottaen huomioon kuitenkin 
ne monet eri asiat, joista hyvinvointia uhkaavat ongelmat koostuvat. Palvelua on saatavilla 2 päivänä 
viikossa ja se on kohdennettu erityisesti nuorten vanhemmille, jotka ennaltaehkäisevästi tai akuutisti 
tarvitsevat apua arjen haasteisiin. Hyvinvointiohjaajan palvelut ovat ns. helposti lähestyttävää palvelua, 
joka voi toimia väylänä muihin perinteisiin tk:n tms palveluihin. Se voi toimia siis muita palvelua edeltävänä 
palveluna. Tämän päivän haasteisiin kuuluu se, että miten tarjota riittävän helposti saatavaa palvelua.  

Hyvinvointiohjaajan taustat ovat varikolta verkostoon –hankkeessa, jonka kautta palvelua kokeiltiin vuonna 
2013. Kokeilun tulokset olivat sen verran hyviä, että toimintaa jatkettiin hankkeen päättymisenkin jälkeen.  

Petäjäveden nuorisotalo on haluttu luoda matalan kynnyksen paikaksi, josta apua saa: lapset, nuoret ja 
lasten ja nuorten vanhemmat. Nuori saa apua mm: erilaisten kouluttautumisvaihtoehtojen mietintään, 
hakuun ja räätälöintiin, työpaikkojen hakuun, oppisopimusten räätälöintiin, tuettuun työkokeiluun. tai 
tuettuun kuntouttavaan työtoimintaan, työhakemusten tekoon, asuntohakemusten tekoon, kela- ja 
työkkärin papereiden tulkitsemiseen, arjen haasteisiin, elämänhallinnan tukemiseen ja lukuisiin muihin 
nuoren elämässä oleviin asioihin.  

Uutena kokeiluna aloitettiin tänä syksynä yläkoulun ja lukion siestavälituntien aikainen toiminta 
nuorisotalolla. Nuoret voivat tulla siestan aikaan nuorisotalolle (25min), pelata ja jutella ohjaajien kanssa. 
Tänä aikana talon tietokoneet ja tv/peliohjaimet ovat suljettu, joten tavoitteena on keskusteleminen ja 
pelaaminen seurustelun ohessa.  

Nuorisotalolla toimii: joustava perusopetus, alakoulun avoimet –toiminta alakouluikäisille, etsivä 
nuorisotyö, hyvinvointiohjaaja, nuoriso- ja vapaa-aikatoiminta sekä työpajanuorten ryhmätoiminta. 
Nuorisotalolla etsivän työn ohjaajan yhteydessä toimii mm. pienimuotoinen mediapaja, josta käsin on 
tuotettu (taitto painovalmiiksi) jo mm. 3 kirjapainotasoista valtakunnallisen yhdistyksen jäsenlehteä (56-
sivua) sekä saman yhdistyksen kalentereita 3v:n ajalta. Etsivään työhön on voinut tulla työkokeiluun tai 
työharjoitteluun nuoria, joita graafinen työ tai taittotyö kiinnostavat. Työkokeiluun tai työharjoitteluun ovat 
voineet tulla myös sellaiset nuoret, jotka etsivät omia vahvuuksiaan ja haluavat selvittää työhön liittyviä 
mielenkiinnon kohteita. 

 



Nuorisokodista nuoren kotiin 
 Lotilan avotyöyksikkö 
 

Nuorisokodinjohtaja Vesa Lankinen 
 
 
 

Peurunka 27.10.2015 



Avotyön lähtökohtia  

• Lastensuojelulain 36 §:n mukainen avohuollon tukitoimi, 
jos terveys ja kehitys vaarantunut, lähtökohtana lapsen 
etu, vanhemmuuden tukeminen 

• Avohuollon sosiaalityöntekijän päätöksellä, edellyttää 
lastensuojeluasiakkuutta ja asiakkaan suostumusta 

• Kohderyhmänä 12-17 -vuotiaat jyväskyläläiset lapset ja 
nuoret huoltajineen, vanhempineen, etävanhempineen 

• Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ! 
• Tukea perheen ongelmatilanteen selvittelyyn 
• Arvioivaa ja kuntouttavaa, yksilöllistä auttamis- ja 

muutostyötä, voi olla osa alkuarviointia 
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Avotyön kehitysvaiheita 

• Kokeilevat askeleet 1990-luvun puolivälissä 
• Vuodesta 2006 erillinen työntekijäresurssi ja 

työkäytännön kehitystyö alulle 
• Uudenlainen työpariajattelu 
• Avotyö tuotteistettiin vuonna 2012 
• Kehittämisprojektina 2013 – 2014, 1 -> 4 -> 5 ohjaajaa 
• Asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen, 

asiakkaat mukaan palvelun kehittämiseen 
• Panostus tiedottamiseen (oma organisaatio, 

luottamushenkilöt, kaupunkilaiset) 
• Lotilan avotyöyksikön vakinaistaminen 2015 
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Avotyön resurssit  

• Lotilan nuorisokodin yhteydessä, palaverihuone 
työtilana, tilojen tehokas yhteiskäyttö 

• Esimiehenä nuorisokodinjohtaja 
• Työntekijät: 5 sosiaaliohjaajaa, joista 1 tiimivastaava 

(asiakasohjaus oman asiakastyön ohella), tällä hetkellä 
henkilöstöresurssi on riittävä palvelutarpeeseen nähden 

• Oma kustannuspaikka, panostus 2015: noin 270 000 €, 
vastaa kolmen nuoren laitossijoitusta ostopalveluissa 

• Kustannusten jyvitys, todelliset kustannukset esiin 
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Synenergiaetuja 

• Tarvittaessa nuoren sijoituksen valmistelu kaupungin 
omiin nuorisokoteihin ( Hovila, Lotila, Myllyjärvi ja 
Palokka) 

• Nuorisokotien toiminnallinen tavoite vuonna 2014: Yli 90 
% kiireellisistä ja avohuollon sijoituksista hoidetaan 
omissa nuorisokodeissa > vuonna 2015: yli 95 % 

• Lotilassa tieto myös nuorisokotien paikkatilanteista 
• Avotyö on mahdollistanut pidemmät sijoitukset 

(sijaishuollon) omissa nuorisokodeissa 
• Työpariajattelun syventäminen avohuollon sosiaalityön-

tekijöiden kanssa, lastensuojelun erityisosaaminen ! 
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Mittareita ja tuloksia 2014 
 
• Ei jonoja, avotyö on voitu aloittaa kahden viikon sisällä 

sosiaalityöntekijän yhteydenotosta 
• Nuorisokotien sijoitusjono on saatu purettua 
• Mahdollisuus myös intensiiviseen työskentelyyn 
• Keskimääräinen työskentelyaika noin 6 kk   
• Yhdellä kertaa keskimäärin 10 nuorta / ohjaaja 
• Asiakkaita:        Vuonna 2013  2014 
     - Nuoria    121  129 
          - Huoltajia                                  202 
          - Sijoitettu                  17 %  10 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vesa Lankinen 



Mittareita ja tuloksia 2014 

• Suoritteita: 5 870 
• Suoritehinta: 38 €  ( suorite: 45 min. ) 
• Kustannukset / nuori / kk: noin 380 €  
• Palautekysely työskentelyn päättyessä: 
 - vastanneita yhteensä 114 (34 %) 
 - 61 nuorta ja 53 huoltajaa/vanhempaa 
 - yksittäisiä palvelun laatuun liittyviä vastauksia 2 248,  
    joista kirjallisia vastauksia 189 
      - nuorten ja huoltajien antama kouluarvosana: 9,3 
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Asiakkaiden palautetta 
2014 
 
”En tiennyt tollasesta 
avotyöstä, mutta mua se autto. 
Kavereillekin kerroin, et 
avotyöntekijä sai mut 
järkiintymään.” 
 
”Odotin avotyöltä paljon apua 
perheemme tilanteeseen, 
mutta saimme vielä enemmän. 
Hieno työmuoto, jossa asiakas 
kohdattiin kotona.”  

 

Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä 



Tilastoja 

28.10.2015 

Jyväskylän kaupungin lastensuojelun tilastolukuja 2012 2013 2014

Avohuollon asiakasmäärät (lastensuojelun 
selvitystyöskentelyn piirissä ja avohuollon asiakkuudessa 
olleet alle 18 vuotiaat) 2856 2970 2972
 Lastensuojeluilmoitusten määrät 2547 2711 2947
Kiireelliset sijoitukset  (lasten määrä) 120 110 94
Varsinaiset huostaanotot 31 43 36

Huostassa olleiden lasten määrät 301 299 294
Kaikki kodin ulkopuolelle yksin sijoitettuina olleet 0 – 17 v             
( avohuollollisesti ja huostaan otettuina sijoitetut, luvuissa ei ole 
mukana vanhempien kanssa perhekuntoutuksessa olleet lapset)  

470 466 427



Kiitos! 

 
 
Lotilan avotyöyksikkö 
Nuorisokodinjohtaja Vesa 
Lankinen 
vesa.lankinen@jkl.fi 

 
www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/lastensuojelu 
www.jyvaskyla.fi/nuorisokodit/lotila 
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Kinnulan neuvolan ja perhetyön toimintamalli käynnistyi vuonna 2013.  
 
Toimintamalli: 
 

1) Perhetyöntekijä ja terveydenhoitaja käyvät kotikäynnillä perheessä ennen vauvan syn-
tymää, mikäli syntymässä on esikoinen. Mikäli perheessä on jo useampia lapsia, niin 
perhetyöntekijä suorittaa kotikäynnin etukäteen yksin 1-2 kk ennen laskettua aikaa. 

2) Perhetyöntekijä käy kotikäynnillä kuukausi syntymän jälkeen ja 
3) seuraavan käynnin perheessä vauvan ollessa 6-12 kuukautta. 

 
Kolmas käynti perheessä on vasta vauvan ollessa 6-12 kuukautta, tämä siksi, että neljän 
kuukauden iässä tehdään neuvolan ohjelman mukaan laaja terveystarkastus ja perheen hy-
vinvoinnin arvio. 
 
Keskustelun sisältö kotikäynnillä: 
 

1. kotikäynti: 
1.1. vauvan vaikutus perheeseen ja parisuhteeseen, 
1.2. käydään läpi alkoholin ja päihteiden käyttö vauvaperheessä, 
1.3. lähisuhdeväkivalta, erityisesti kuritusväkivalta 
1.4. vauvaan liittyviä asioita 

 
2. kotikäynti: 
2.1. parisuhde 
2.2. vauvaan liittyvät asiat 
 
3. kotikäynti: 
3.1. vauvaan liittyvät asiat 

 
Käynnin tarkoitus: 
 

x Tarkoituksena antaa perheille ennaltaehkäisevää, matalan kynnyksen tukea varhai-
sessa vaiheessa. 

 
x Tarkoituksena vähentää perheiden lastensuojelupalvelujen tarvetta. 

 
x Tukea varhaista vuorovaikutusta. 

 
x Tukea tulevien vanhempien parisuhdetta. 

 
x Ennaltaehkäistä kuristusväkivaltaa. 

 
x Päihteiden käytön puheeksiottaminen. 

 
x Perheen ohjaaminen käyttämään tarkoituksenmukaisia palveluja. (KELA, mtt, päihde-

palvelu, toimeentulotuki, diakonia, perheasian neuvottelukes-
kus,työvoimatoimisto,työterveyshuolto, terveydenhuolto) 

 
Neuvolan perhetyökäyntien yhteydessä tehdään alustavaa palvelutarpeen arviota ja tarjotaan 
alustavasti lapsiperheiden kotipalvelua ja ennaltaehkäisevää perhetyö. Kolmen lisäkäynnin 
jälkeen tehdään sosiaalityöntekijän toimesta palvelutarpeen arvio. 
 
 
 
 



 
Mistä idea sai alkunsa? 
 

x Lapsi- ja perhetyön tiimistä. 
 
Ketkä tällä hetkellä toteuttavat hyvää käytäntöänne? 
 

x Terveydenhoitaja ja perhetyöntekijä 
 
Miksi me olemme ylpeitä käytännöstämme? 
 

x Perheiltä on saatu positiivista palautetta ja toimintamallia on myös kehitetty yhteis-
työssä perheiden kanssa. Alkuvaiheessa käynnit perheeseen kohdennettiin vauvan ol-
lessa neljän kuukauden ikäinen (laajan terveystarkastuksen yhteydessä), mutta monet 
kokivat käynnin liian myöhäisenä, mistä syystä käyntiä aikaistettiin ja nyt käynnit teh-
dään jo ennen syntymää ja vauvan ollessa 1-2kk. 

 
Yhteyshenkilön nimi 
 

x Eila Linna 
 
Organisaatio 
 

x Kinnula 
 
Sähköpostiosoite 
 

x eila.linna@kinnula.fi 
 
Puhelinnumero 
 

x 0444596346 



HYVINVOIVA LAPSI JA NUORI - hanke 
 

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden 
kehittäminen 

 
Kaarina, Turku, Raisio, Parainen ja Kemiönsaari 

Marjo Oinonen 
projektipäällikkö  

Kaarinan kaupunki 



Mitä tavoittelimme? 

Edistetään oppilas- ja 
opiskeluikäisten 
psykososiaalisen 
hyvinvoinnin tukemista 
palvelurakenteita ja -
prosesseja muuttamalla 
 

Kehitetään 
erityispalveluiden 
prosesseja 
tukemaan 
peruspalveluja 
 
 

Muodostetaan lasten ja 
nuorten palvelut 
palvelukokonaisuudeksi 
perhekeskustyön avulla 
  
 
 

Ehkäistään lasten ja 
nuorten ongelmien 
syvenemistä ja tuetaan 
tervettä kehitystä ja 
kasvua organisoimalla 
palveluja uudelleen  
 

Kehitetään 
Monialaista 
johtajuutta 
 
 
 
 





Sosiaalihuoltolain uudistus tueksi 



Meitä oli mukana yli 1800 henkilöä erilaisissa 
kohtaamisissa… 
� käynnistämisseminaari Turussa, infot Kaarinassa ja Raisiossa 
� Vanhemmuuden tukemisen päivä  
� Perhekeskusajattelu lapsiperhepalveluiden monialaisena palvelukokonaisuutena 
� Raision perhepalveluiden juhlaseminaari 
� Innostamo ja Aivomyrsky 
� Asiakasosallisuusillat 
� Vain elämää –luentosarjat 
� Hyvinvoiva nuori- näkökulmia nuorten mielenterveyteen 
� Moottoritie on kuuma 
� Monialainen johtajuus koulutustilaisuus, Nurmijärven mallin esittely ja 

keskustelutilaisuudet 
� Lapsen normaalin kehityksen ja vanhemmuuden tukemisen seminaari 
� Muutoksesta mahdollisuus! Tilaisuus perhekeskusverkostoyhteistyössä 

toimijoille 
� Dialogisen verkostotyön koulutukset ja Dikkaa koulutukset  
� ICDP koulutukset… 

 
 



Hankkeen yhteinen arviointi ja sen tuloksia 
 

� 96% vastaajista oli kuullut hankkeesta: oman työn kautta tai hankkeen työntekijöiltä 
sekä koulutuksista 

� 74% totesi hyötyneensä hankkeesta, erityisesti sen myötä syntyneistä 
yhteistyökanavista 

� Hanke on lisännyt monialaisuutta ja yhdessä tekemistä (63%) 
� Perhekeskusajattelu on vakiintunut (52%) 
� Moniammatillinen ote työssä on lisääntynyt (56%) 
� Oma osallisuuden kokeminen on lisääntynyt (50%) 
� Perheen osallisuus on lisääntynyt (58%) 
� Hanke on vaikuttanut perheiden hyvinvointiin (72%)  
� Jalkautuvat palvelut onnistuneet (65%) 
� Varhainen tuki onnistunut (66%) 
� Työntekijöiden osaaminen lisääntynyt (56%) 
� Hankkeen työmallit käyttöönotettu työssä (44%) 
� Hanke on vaikuttanut johtajuuteen (16%)  

 



� Miten Hyvinvoiva lapsi ja nuori –hanke on näkynyt työssäsi? 
– päällimmäisenä mm. yhteistyön lisääntyminen ja avunsaannin 

helpottuminen.  
– kunnissa yhteistyönä, verkostoitumisena, jatkuvana kehittämistyönä 
– madaltuneena kynnyksenä avu saamiselle 
– hanke oli esillä mediassa  

 
 ”Ennaltaehkäisevät palvelut ovat arkipäiväistyneet ja matalan kynnyksen 
 puuttuminen ja yhteydenotot ovat tulleet osaksi arkea.”  

 



Highlightteja mediassa 
� Ehkäisevää lastensuojelua rakentava Olkkari  
� Viikari-ryhmä ja Sohvannurkka auttavat lapsiperheitä  
� Raision ennaltaehkäisevä lastensuojelu työ  
� Nopea apu yllätti perheen 
� Ennaltaehkäisy säästää paljon lastensuojelun menoista  
� Perheiden päivänä kiitettiin Raision kaupungin ehkäisevää 

lastensuojelutyötä  
� Ryhmätoiminnoista Sirkusolympialaiset  
� Raisio säästi lastensuojelussa miljoona euroa – nyt uutena palveluna 

kirjastosta lainattava perhevalmentaja 
� Raision kirjastosta voi lainata perhevalmentajan  
� Kaarinan Olkkari tulee perheiden luo  
� Arjen onnenmuruset voivat löytyä yllättävistä paikoista – Lapsen 

itsetunto rakentuu kannustavasta vuorovaikutuksesta  
� Kaarinaan ideoitiin vanhemmuuden neuvolaa 
� Paattisten lapsiperheiltä kysyttiin palvelujen tarvetta… 

 



Kuntia, jotka halusivat tulla katsomaan, mitä 
Varsinais-Suomessa tapahtuu… 
� Raisiossa vierailtiin ahkerasti 

– Vantaa, Riihimäki, Eura, Sigtuna, Hyvinkää, Pori, Forssa, 
Lempäälä, Ylöjärvi, Urjala, Rauma 

� Kaarinassa  
– Rauma, Kerava, Hyvinkää 

� Paraisilla  
– Småland Ruotsi, ruotsinkielinen osaamiskeskus, Helsinki, 

Raaseborg, Ulfstein Norja 
 



Palautekyselyt perheiltä dialogisista 
verkostotapaamisista ja ryhmätoiminnoista, kosketti 
alueella satoja kuntalaisia  

 
� Lähestulkoon kaikki ovat kokeneet saaneensa apua, apu on tullut 

oikeaan aikaan ja avusaajat ovat tulleet kuulluksi ja heillä on ollut 
mahdollisuus kertoa ajatuksistaan 
 

� Ryhmätoiminnoista on saatu vertaistukea ja tukea vanhemmuuteen ja 
perheet ovat kokeneet osallisiksi 
 

� Avoimet luentosarjat ovat saaneet myönteisen vastaanoton ja perheet 
ovat kokeneet luentojen vaikuttaneen oman vanhemmuuden ja tapaan 
suhtautua lapseen pohtimiseen 
 



Yhteiskunta oireilee - Hyvinvoiva lapsi ja nuori –
hanke ennaltaehkäisee ja korjaa, vaikutuksia 

� Hankekunnissa ennaltaehkäisevän ja varhaisen työn osuus ja 
kehittäminen ovat vahvistuneet 

� Monialaisuus, kumppanuus ja yhdessä toimiminen ovat 
vahvistuneet 

� Peruspalveluita on vahvistettu dialogisilla toimintatavoilla 
� Palveluita tuotetaan matalalla kynnyksellä ja oikea-aikaisesti 

jalkautuen 
� Lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä on 

vahvistettu 
� Lastensuojelun korjaavissa kustannuksissa on onnistuttu 

säästämään Kaarinassa ja mutta etenkin Raisiossa, Turussa 
sijaishuollon kustannukset kääntyneet laskuun 

� Lastensuojelun tarve ja kustannusten kehitys on saatu pysähtymään 
 
 

 



Lastensuojeluilmoitukset, pyynnöt ja 
hakemukset 
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Lastensuojeluilmoitukset lasta kohti  
 
lastensuojeluilmoitukset 
 
2012, 2013 ja 2014 



Lastensuojelun avohuolto Kodin ulkopuolelle 
sijoitetut 31.12 
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Kiireellisesti sijoitetut 2012, 2013 ja 2014 
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Psykiatrinen, VSSHP 

Lähetteet kunnista lapset 2012, 2013 ja 2014 Lähetteet kunnista nuoret 2012, 2013 ja 2014 
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Hyvinvoiva lapsi ja nuori –hankkeessa saimme 
kuntatyöntekijöiden kanssa aikaan 
 � Innovaatioita ja käytäntöjä 
� Uudenlaisia tapoja tuottaa palveluita 
� Palveluiden saavutettavuuden ja saatavuuden helpottaminen 
� Palveluita laajalle joukolle (yhteisöllisyyden vahvistaminen) 
� Nopea ja oikea-aikainen apu, tuen varhaisuus 
� Ilmiöihin vastaaminen, toimintojen koordinointi ja käynnistäminen 
� Asenteiden muuttaminen kuntalaisen kohtaamisesta, palveluista ja 

palvelujärjestelmästä 
 
 
 



Verkostoituva perhekeskus 

Yhteinen toimintaideologia ja arvopohja (dialogisuus, ICDP) 

Visio ja yhteinen ymmärrys (asiakaslähtöisyys, 
oikea-aikaisuus, osallisuus) Johtaminen/koordinointi 

Yhteisöllisyyden 
vahvistaminen 

Saavutettavuus 

Yhteensovittaminen 

Kehittämisen 
mahdollistaminen 

Tarpeiden kartoitus 
ja niihin vastaaminen Strategia 

Monialaisuus, 
yhteistyö 3. sektorin 

kanssa  

strukturoidut 
työkäytännöt ja 
toimintamallit 

Ammatillisuus / 
avoin toiminta 

Palvelurakenne 

Hyvinvoiva lapsi ja nuori – Kastekärki perhekeskus 
 



Hyvinvoiva lapsi ja nuori –perhekeskus 
 Lasten palvelut palvelukokonaisuudeksi perhekeskustoiminnalla: 
� Kaikkiin hankealueen kuntiin saatiin verkostoituva perhekeskus.  
� Kunnissa olevat perhekeskukset pohjautuvat kunnan tarpeisiin. 

Palvelukokonaisuudet, toimintatavat, johtajuus ja resurssit eroavat. 
� Järjestöjen ja kuntien välistä kumppanuutta on vahvistettu ja tehty 

kuntatasolla 
� Saatettu toimijoita yhteen, verkostoiduttu ja yhteisiä konkreettisia 

toimintoja 
� Yhdistäviä tekijöitä ovat kuntakohtaisesti mietityt yhteiset 

arvot/ideologia.   
� Perhekeskusten toiminnoista löytyvät lupaukset perheille: 

saavutettavuus, yhteisöllisyyden vahvistaminen, asiantuntemus ja 
osallisuuden lisääminen. 

� Ylikunnallinen vertaisoppiminen  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Kunnallinen lastensuojeluteko 2015 kunniamaininta Kaarinan  
Verkostoituvalle perhekeskustoiminnalle 
 



Perhekeskusprosessi 



Kommunens Familjecenterverksamhet 

ICDP 
Hemvård 

Dads&Kids 

Familjecaf
é 

Kompisfamilj 

”Med fart in i 
tonåren” 

Familjecenter 
Kimitoön 

Förebyggande 
familjearbete 

Övriga öppna 
vården 

Socialen 
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Ennaltaehkäisevä ja yleinen toiminta: 
� Yhteinen arvomaailman ja toimintatapojen vahvistaminen 

dialogisuudella ja ICDP –ohjelmalla 
� Kaarina: Dialogisen verkostotyön –manuaali, verkostoon osallistujan 

ääni kuuluville, asiakkaan osallisuuden parantaminen, yhteiset 
pelisäännöt, kaikille avoimia koulutuksia, jatkossa mahdollisuus tilata 
työpaikkakohtaisesti, dialogisuutta viety peruspalveluihin ja pyritty 
saamaan muutoksia asiakaspalvelukulttuuriin, 150 henkilöä koulutettu 

� Turku: Dialogisen verkostotyön koulutuksia, 257 henkilöä koulutettu 
� Lasta kannatteleva liittouma-verkostojen juurruttaminen lasten ja 

nuorten palveluihin Raisiossa , Lapset puheeksi menetelmän 
vahvistaminen 

� Parainen: Tavoitteena, että kaikki lasten kanssa työskentelevät käyvät 
ICDP -tason 1. Koulutuksissa 74 henkilöä. ICDP -kouluttajaksi valmistui 
kolme henkilöä, Kemiönsaarelta 1 kouluttajakoulutuksessa 

 
 
 
 



 
 
Pyydä apua -nappi 
� Sähköinen palveluväline 
� yhteydenottoja ollut 74 
� Varhaista aikaan ja paikkaan sitomatonta tukea ja apua kuntalaisille  
� Vastaus viimeistään vuorokauden kuluessa pyynnön jättämisestä 
� Mahdollista saada neuvontaa pulmatilanteissa ja ammattimaiseen 

palveluohjaukseen, jolloin vältetään eri tahojen välillä turhaan asiointi.  
� Oikea-aikainen palvelu  
� Asiakasta palvellaan siinä asiassa, mihin hän apua toivoo 
� Palvelu toteuttaa organisaation periaatteita ja tavoitteita, joita ovat 

kustannusrakenteen korjaaminen ja toimenpiteiden oikea-aikainen 
kohdistaminen 

� Toiminto  on levinnyt kuntiin: Somero, Lieto, Jyväskylä, Hyvinkää, 
Tampere, Turku (nuorten palvelut), Kaarinaan syksyllä 2015 Kaarina 
auttaa -työnimellä, seurakuntiin: Tuusula, Alavude, Jämsä, Tampere, 
järjestöihin: Resurssipankki 
 
 

 



Lainattava perhevalmentaja 
� Perheet voivat lainata perhevalmentajan kotiinsa kirjastosta 
� Palvelua ylläpitää perhepalvelut yhteistyössä kirjaston kanssa.  
� Yhteydenottoja tullut 20. 
� Palvelu on nopeaa ja mutkatonta matalan kynnyksen 

ennaltaehkäisevää palvelua silloin, kun perheessä herää huoli.  
� Perhepalveluiden palvelujen tunnettavuus on kasvanut.  
� Yhteistyö oman kunnan sekä kolmannen sektorin kanssa lisääntynyt ja 

saanut positiivista virettä. 
� Perheet saaneet keskusteluapua ja vinkkejä vanhemmuuteen suoraan 

kirjastosta. Käsitykset perheen auttamisesta muuttuneet 
positiivisempaan suuntaan. 

� Kaarinassa vastaavaa toimintaa Sohvannurkkana 
 
 Kirjastosta lainattavalle perhevalmentajalle  
 Kunnallinen lastensuojeluteko 2015 palkinto 



Ryhmäneuvola 6 kk ja 2-vuotiaiden lasten perheille 
� Neuvola-asetuksen mukainen ryhmätoiminta, vanhemmuuden tuki, 

perhevalmennuksen jatkumo 
� Mahdollistaa työntekijöille erilaisen tavan tehdä työtä ja saattaa perheitä 

yhteen 
� Perheiden kokemuksen mukaan ryhmäneuvola on hyödyllistä: Vanhemmat 

kokivat saavansa vertaistukea ja tukea vanhemmuuteen ja pitivät ikiä 
sopiviksi ryhmäneuvolalle ja 90 prosenttia suosittelisi sitä tuttavalleen!  

� Terveydenhoitajista vain 15 %:ia koki toiminnan hyödylliseksi ja perheiden 
hyötyvän toiminnasta 

� Turussa ryhmäneuvolatoimintaa yhteensä 14 ryhmää, 8 neuvolassa 
� Voiko yhtäaikainen terveysneuvonta säästää resursseja?  
� Kumppanuus muiden toimijoiden kanssa? 

 
 



Untuvainen 
� Ryhmä odottaville äideille yhdessä verkostoivan perhekeskuksen 

psykiatrisen sairaanhoitajan ja perhetyöntekijän, neuvolan ja neuvolan 
perhetyön kanssa 

� vauvan ääni kuuluviin 
� sosiaalityön ja eri toimijoiden yhteinen työskentely lisääntynyt 
� perheet kokeneet saaneensa oikea-aikaisesti apua 
� vertaistuki korostuneessa asemassa  
� pystytty tavoittamaan perheitä, jotka syystä tai toisesta eivät ole 

hyötyneet perinteisestä perhevalmennuksesta.  
� varhainen riskien tunnistus lisääntynyt 
 
Terve-Sos 2015 yleisöäänestyksen voittaja 



Varhainen tuki alakouluikäisille ja heidän 
vanhemmilleen 
� Voimaa sirkuksesta! Sirkusleiri 

– Harjoitellaan kaveritaitoja, ryhmässä toimimista sekä rohkeutta 
kokeilla omia rajoja 

– Vanhempien ryhmässä mm. miten voidaan edistää lapsen 
sosiaalisia taitoja.  

– Yhdessä Taideakatemian, hanketyöstä toimintaterapeutin ja 
psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa 

� Taitaja - Sosiaalistentaitojen oppimis- ja harjoitusryhmä 
alakoululaisille (ylikunnallisuus) 
– Tavoitteena tukea lasten sosiaalisten taitojen kehitystä sekä 

antaa tietoa ja vertaistukea lasten vanhemmille. 
– Ryhmä alakoululaisille, joilla on Asperger piirteitä 
– hanketyöstä toimintaterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja, 

perustasolta koulupsykologi, koululääkäri ja kouluterveydenhoitaja, 
lisäksi erityissairaanhoidon yhteistyö 

 



Lasten ja nuorten mielenterveystyötä 
elinympäristöihin jalkautuen alakouluilla 
 
� Lasten ja nuorten ja heidän ympärillään toimivien aikuisten auttaminen 

lasten omissa elinympäristöissä.  
� Psykiatrinen kehittäjäsairaanhoitaja toimii perustasolla tarjoten 

mielenterveystyön osaamistaan yksilön ja yhteisöjen tueksi. 
� Konsultaatiomallin kehittäminen Raision alakouluille on aloitettu 

kevätkaudella 2014 jalkautumalla kouluille ja tarjoamalla nopeaa 
psykiatrista konsultaatiota, oppilaiden ja perheiden tapaamisia kouluilla 
ja kotona sekä ryhmämuotoista toimintaa.  

� Työskentely jatkuu tarjoamalla säännölliset konsultaatioajat jokaiselle 
alakoululle.  
 





Jalkautuva ja verkostoituva nuorten mielenterveyttä 
tukeva tiimi yläkouluilla  
 � Yläkouluikäisen nuoren mielenterveysongelmien varhaisempi 

tunnistaminen, ennaltaehkäiseminen ja oikea-aikaisempi tukeminen 
jalkautumalla ja verkostoitumalla peruspalveluihin 
(kouluterveydenhuolto, koulut) sekä vanhemmuuden tukeminen.  
 

� Peruspalveluiden vahvistaminen mielenterveyteen ja 
mielenterveysongelmiin liittyvissä kysymyksissä. 
 

� Varhaisemmin tarjotun tuen avulla erityispalveluihin (nuorisopsykiatria, 
lastensuojelu) lähettämisen tarpeen väheneminen. 

  
� Mukana 7 turkulaista yläkoulua 12/2013-6/2015 



Jave jatkuu 

Jalkautuva nuorten mielenterveyttä tukeva hoitointerventio 
� Nuoren ja vanhempien tukeminen nuoren mielenterveysasioissa 

nopealla aikataululla ja intensiivisesti sekä koulussa että kotona.  
� Yhteistyössä kouluterveydenhuollon ja koulun henkilökunnan kanssa. 

Intervention toteuttajana psykiatrinen sairaanhoitaja  
� hoitointerventiojaksot yht. 62 kpl, kesto n. 2-6 kk  

 



Jave jatkuu 

Konsultaatio 
a) koulujen oppilashuoltotyöryhmissä  
Psykiatrisen osaamisen tuominen oppilashuoltotyöryhmiin pohdittaessa 
tukikeinoja eri syistä psyykkisesti oireileville nuorille.  
 
b) kouluterveydenhoitajien ryhmätapaamisissa 
Asiantuntemuksen vahvistaminen eri teemojen avulla nuoren 
mielenterveyteen ja vanhemmuuden tukemiseen liittyvissä kysymyksissä 
 
psyk.sh:n osallistuminen koulujen oppilastyöryhmiin yht. 68 krt  
terveydenhoitajien konsultatiiviset ryhmätapaamiset yht.13 krt 
. 

 



� Luokkakohtainen ryhmätoiminto  
� Varhaisen puuttumisen menetelmä. 
� Pyritään vahvistamaan nuorten vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja ja 

vaikuttamaan luokan dynamiikkaan sekä haasteisiin ryhmässä. 
Vetäjinä psyk. sh + koulun työntekijä. 

� yht. 32 ryhmäkertaa, yht. 151 nuorta 
� Javesta tehty valtuustoaloite ja toiminnan jatkuminen on huomioitu 

vuoden 2016 budjetissa 
 
 
 
 



 



Ratkaisut löytyvät varhaisessa vaiheessa ja 
yhdessä tekemällä! 

 
www.innokyla.fi 

 
 


