ILMIÖ!

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja
syrjäytymisen ehkäisy
“Samansuuntaisilla teoilla
ratkaisuun”

20.10.2020
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Mistä aloitimme?
• Pohjois-Savon Järjestöneuvosto käsitteli alueellisen
hyvinvointikertomuksen painopistealueita vuosille 2017-2021:
• Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö
• Toiminta- ja työkyvyn ylläpito
• Yksinäisyyden vähentäminen ja osallisuuden edistäminen
• Tapaturmien, väkivallan ja turvattomuuden ehkäisy
• Huomio mielenterveys- ja päihdeteemasta:

”Olisiko tässä ilmiöpöydän
paikka?”

20.10.2020

”Mielenterveys- ja päihdejärjestöissä tehdään jo paljon
tähän teemaan toimintaa ja palveluja. Kuinka paljon
teemme samoja asioita järjestöjen kesken ja julkisen
sektorin kanssa? Pystymmekö istumaan saman pöydän
ääreen ratkaisemaan näitä asioita?”
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Lähtökohdaksi lasten ja nuorten
pahoinvointi ja ratkaisujen hakeminen
Tiedonlähteet:
Pohjois-Savon alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2021 (uusi tulossa 2021-2025)
Lasten ja nuorten tilanne Pohjois-Savossa, Säde Rytkönen 30.6.2020
Pohjoissavolapsetjanuoretlapsiperheettilanne30062020.pptx - Google Drive
Sotkanet.fi –tilastotieto
Kouluterveyskysely 2019
Kansallinen mielenterveysstrategia 2020-2030

“Matalan kynnys, sähköiset
ympäristöt ja nimettömyys
mahdollistavat hiljaisten signaalien
näkymisen järjestötyössä – miten
tietoa hyödynnetään”

20.10.2020

Sitra – Ilmiölähtöisen suunnittelun työkalupakki
https://www.sitra.fi/julkaisut/ilmiolahtoisen-suunnittelun-tyokalupakki/
Verrokki tämän työn tuloksiin:
Lasten ja nuorten hyvinvointi 2017 – kouluterveyskyselun tuloksia
Halme, Niina; Hedman, Lilli; Ikonen Riikka; Rajala Rika
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•

Avioerojen määrä on ollut pitkään noususuunnassa, mutta
lähtenyt 2017 laskuun ollen vuonna 2018 18,5%

•

4-vuotiaiden vanhemmista 28,8% on tarvinnut tukea omaan
vanhemmuuteensa. 20,3% oli tarvinnut parisuhteeseen tukea.

•

Kokemus riittämättömästä tuesta erityisesti parisuhteeseen,
puolison jaksamiseen, omaan jaksamiseen (LHT 2018)

•

Vanhemmat olisivat kaivanneet tukea 12 viime kuukauden aikana,
mutta jättäneet tarpeen ilmaisematta erityisesti seuraavissa
asioissa:
•
•
•
•

Avainlukuja
vanhemmuuden
tuen tarpeista
Kuvalähde: kuvapankki.papunet.net

parisuhde 51%,
oma jaksaminen 32%,
vanhemmuus 18,5%,
lapsen käyttäytyminen tai tunne-elämän ongelmat 10%

(LHT 2018)
•

4-vuotiaiden huoltajista 7,1% tuntee itsensä yksinäiseksi.

•

Lasten pienituloisuus aste vuonna 2018 12,6
indikaattori ilmaisee pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18
–vuotiaiden osuuden (Tilastokeskus).

Lasten ja nuorten tilanne Pohjois-Savossa, Säde Rytkönen 30.6.2020
Pohjoissavolapsetjanuoretlapsiperheettilanne30062020.pptx - Google Drive

20.10.2020

4

Avainlukuja lasten ja
nuorten kokemuksista
päihteistä

•

Yhä useammalla pohjoissavolaisella nuorella on hyvä keskusteluyhteys vanhempien
kanssa. Perusopetuksen 8 ja 9. luokalla 46%, lukion 1. ja 2. vuosi 44,8% ja
ammatillinen oppilaitos 47,1%

•

Vanhemman alkoholin käyttö on aiheuttanut haittaa aikaisempaa vähemmän,
eniten haittaa koetaan lukion 1. ja 2 luokan opiskelijoiden parissa 6,3%

•

Raittiiden nuorten määrä Pohjois-Savossa on 58,5%. Vaihtelua on kuntien välillä.

•

Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa olevia 8. ja 9.-luokkalaisia 10,2%

•

Alaikäisistä 8. ja 9. luokan nuorista 36% saa perhepiiristä alkoholia (vanhemmat,
isommat sisarukset ja ottanut kotoa ilman lupaa)

•

Päivittäinen tupakointi on vähentynyt Pohjois-Savossa yleisesti. Peruskoulun 8. ja 9.
luokkalaisista tupakoi 8,3%;

•

Eniten tupakoidaan päivittäin ammatillisessa oppilaitoksessa 22%. Myös nuuska on
nostanut osuuttaan 14% ammatillisissa oppilaitoksissa (kaikkien osuus PohjoisSavossa on 5,8%)

•

Laittomien huumeiden kokeilut ovat kasvaneet ollen 8,8% pohjoissavolaisista
nuorista.

•

Rahapelien pelaaminen on vähentynyt kaikilla kouluasteilla. Pohjoissavolaisista
nuorista 6% pelaa rahapelejä viikoittain.

Kuvalähde: kuvapankki.papunet.net
Kouluterveyskysely 2019 – tuloksia
Lasten ja nuorten tilanne Pohjois-Savossa, Säde Rytkönen 30.6.2020
Pohjoissavolapsetjanuoretlapsiperheettilanne30062020.pptx - Google Drive

20.10.2020
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Avainlukuja
yksinäisyydestä,
osattomuudesta
ja turvattomuudesta
Kuvalähde: kuvapankki.papunet.net

•

Mielenterveysindeksi Pohjois-Savossa maan korkein 150,6 (THL Sotkanet
2019)

•

Yksinäisyys on lisääntynyt kaikilla kouluasteilla (yläkoulu, lukio,
ammattilinen oppilaitos).

•

Vuonna 2019 13% ammatillisen oppilaitoksen nuorista tunsi yksinäisyyttä.
8. ja 9. luokkalaisista 11% tunsi itsensä yksinäiseksi.
(kouluterveyskysely 2019)

•

0-17 –vuotiaat lapset, joista tehty lastensuojeluilmoitus 8.8% vastaavan
ikäisestä väestöstä Pohjois-Savossa (Sotkanet 2019)

•

Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0-17 –vuotiaat 1,5%
vastaavaan ikäisestä väestöstä Pohjois-Savossa (Sotkanet 2019)

•

Alaikäisiä, jotka ovat kokeneet fyysistä väkivaltaa elämänsä aikana läheisen
taholta 11,1% (kouluterveyskysely 2019)

•

Alaikäisiä, jotka ovat kokeneet henkistä väkivaltaa läheisten
taholta elämänsä aikana 28,9%

•

Pitkään laskussa ollut koulukiusaaminen on lähtenyt kasvuun. Peruskoulun
8.-9. luokkalaisista 6% on ollut koulukiusattuna vähintään kerran
kuukaudessa. (kouluterveyskysely 2019)

•

Peruskoulun 8.-9. luokkalaisista 18% on kokenut fyysistä uhkaa ja 7%
seksuaaliväkivaltaa vuonna 2019 (kouluterveyskysely 2019)

Lasten ja nuorten tilanne Pohjois-Savossa, Säde Rytkönen 30.6.2020
Pohjoissavolapsetjanuoretlapsiperheettilanne30062020.pptx - Google Drive
20.10.2020
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Avainlukuja muusta
hyvinvoinnista
Kuvalähde: kuvapankki.papunet.net

20.10.2020

•

Pohjoissavolaisista 8. ja 9. luokkalaisista 22,1% kokee
terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. (Kouluterveyskysely
2019)

•

Koulu-uupumus on lisääntynyt kaikilla kouluasteilla. 8. ja 9.
luokkalaisista uupumusta kokee 16% (kouluterveyskysely 2019)

•

Pohjoissavolaisista nuorista yhä useampi nukkuu alle 8 tuntia.
Peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista 37% nukkuu alle 8 tuntia.

•

Pohjoissavolaisista nuorista yhä useampi jättää koululounaan väliin.
Peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista 38% jättää koululounaan väliin.
Kunnittaiset vaihtelut ovat suuret.

Lasten ja nuorten tilanne Pohjois-Savossa, Säde Rytkönen 30.6.2020
Pohjoissavolapsetjanuoretlapsiperheettilanne30062020.pptx - Google Drive

7

Lapsuuden ja nuoruuden kasvuolosuhteet vaikuttavat
merkittävästi mielenterveyteen.
Lasten ja nuorten mielenterveys vahvistuu, kun
yhteiskunta toimii niin, että
➢ luodaan edellytykset turvalliselle elämälle perheissä ja
muissa keskeisissä kasvuympäristöissä ja yhteiskunnan
muutoksissa,
➢ turvataan jokaiselle lapselle yhtäläiset mahdollisuudet
hyvään itsetuntoon ja mielenterveystaitoihin,
oppimiseen ja onnistumisen kokemuksiin,

Kansallinen
mielenterveysstrategia
2020-2030: lasten ja
nuorten mielenterveyden
rakentuminen arjessa

➢ annetaan jokaiselle lapselle ja nuorelle yhtäläinen
mahdollisuus osallistua turvallisiin ja kehitystä edistäviin
harrastuksiin,
➢ turvataan haavoittuvassa asemassa tai elämäntilanteessa
olevien lasten ja nuorten oikeudet,
➢ vähennetään lapsiperheköyhyyttä,
➢ vähennetään lasten ja nuorten syrjäytymistä.

Kuvalähde: kuvapankki.papunet.net

20.10.2020

8

Työskentelyssä sovellettava viitekehys:
Sitran ilmiölähtöisen suunnittelun prosessi
TYÖVAIHEET

TYÖPOHJAT

Ilmiön
hahmottaminen

1. Ilmiön
hahmottaminen
ja tavoitteiden
asettaminen

Ilmiön
ymmärtäminen

2. Ilmiön
kehystäminen
Toimijat ja
tietoperusta
ilmiössä

Ratkaisujen
suunnittelu

3. Muutospotentiaalin
kehystäminen
4. Ratkaisujen ideointi
5. Missiosuunnitelma

Toimeenpanon
organisoiminen

6. Tilannehuone –
toimintamallin
järjestäytyminen

Lähde: https://www.sitra.fi/julkaisut/ilmiolahtoisen-suunnittelun-tyokalupakki/
20.10.2020

9

Ilmiön hahmottaminen ja tavoitteiden asettaminen
TAVOITE
• Mikä muutos halutaan saada
aikaan?
• Minkä indikaattoreiden ja/tai
tietojen avulla voimme seurata
onnistumisia tavoitteissamme?
Ilmiön äärelle, Zoomympäristöön, ilmaantui n. 40-50
yhdistystoimijaa sekä
ammattilaista yli sektorirajojen
kolmeen saman sisältöiseen
työpajaan.

20.10.2020

MEIDÄN LÄHTÖKOHTAMME
Lasten ja nuorten pahoinvointi ja
ilmiön pilkkominen osatekijöihin

MIHIN PÄÄDYIMME
Lasten ja nuorten hyvinvointi ja
syrjäytymisen ehkäisy

OSATEKIJÄ

OSATEKIJÄ

OSATEKIJÄ
OSATEKIJÄ

OSATEKIJÄ

ILMIÖ

ILMIÖ

OSATEKIJÄ

OSATEKIJÄ

OSATEKIJÄ

OSATEKIJÄ

OSATEKIJÄ

OSATEKIJÄ

OSATEKIJÄ

OSATEKIJÄ

OSATEKIJÄ
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Monipuoliset osallisuusvälineet käyttöön

Koulujen ja yhteisöjen toimivuus
ja kiusaamiseen puuttuminen
Mahdollisuuksien tasa-arvo
harrastamisessa ja opiskelussa
Huono-osaisuuden ketjun katkaisu

Varhaisten vuosien tärkeys ja tuki
Läsnä olevat ja turvalliset
vanhemmat – ja jos ei ole, niin
muut turvalliset ja aikuiset
Kiireinen perhearki ja suorittava
elämäntapa
Avun pyytämisen kynnysten
alentaminen

Osallisuuden
vahvistamisen
teot

Lasten ja
nuorten
hyvinvointi ja
syrjäytymisen
ehkäisy
Oireiden
varhainen
tunnistaminen
ja tuki

Vanhemmuus ja
turvalliset
aikuiset arjessa

Konkreettiset toimenpiteet tehdään
perheissä, päiväkodeissa, koulussa, vapaaajalla sekä yhteiskunnallisessa
päätöksenteossa ja valinnoissa
20.10.2020

Palvelujärjestelmän
toimivuus

Yksinäisyyden
vähentäminen

Päihteiden
käytön
ehkäisy ja
mielen terveyden
edistäminen

Varhainen tuki lähemmäs arkea ja
kynnyksettömät palvelut
Palveluohjaus ja
palvelukokonaisuudet
Verkostoyhteistyön tarve
Lastensuojelun tilanne
Vakavat oireet hoidetaan ja pitkien
kuntoutusprosessien
mahdollistaminen
Vakavat oireet hoidetaan ja
turvataan kuntoutuminen
Matalan kynnyksen keskustelu ja
tuki toiminta masennuksen ja
ahdistuneisuuden ehkäisemiseen
Yhteisön osana toimiminen ja
sosiaaliset taidot
Elämänhallinnan (resilienssi, oman
mielialan tunnistaminen) ja toivon
vahvistaminen

Mielen hyvinvoinnin tiedon jakaminen ja
osaamisen edistäminen
Päihteille vaihtoehtoisia ongelmankäsittelytapoja
ja –mahdollisuuksia
Päihteiden saamisen ja saatavuuden
vaikeuttaminen
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Meille muodostui seuraava yhteinen ajatus
– tavoitteiden asettaminen ratkaisujen löytämiselle

20.10.2020

Mikä muutos halutaan saada aikaan?
- Yksinäisyyden vähentäminen, osallisuuden vahvistaminen, vanhemmuus ja turvalliset
aikuiset , Päihteiden käytön ehkäisy ja mielenterveyden edistäminen
- Oireiden tunnistaminen ja varhainen tuki, palvelujärjestelmän toimivuus

Miten seuraamme muutoksen etenemistä?

Haluamme saada aikaiseksi muutoksen siinä, että lapset ja nuoret voivat
lähtökohtaisesti paremmin omissa arkiympäristöissään: kodissa, päiväkodissa,
koulussa ja vapaa-ajalla.

Kansallinen mittari
Kokemus omasta terveydentilasta tai
hyvinvoinnista

•

Pyrimme yksinäisyyden vähenemiseen, osallisuuden vahvistumiseen sekä
vanhemmuuden tukemiseen sekä päihteiden käytön vähenemiseen ja
mielenterveyden paranemiseen.

Kouluterveyskyselyssä mittarit
Yksinäisyyden vähenemisestä
Osallisuudesta ja osallistumisesta
Vanhemmuuden tuen paranemisesta

•

Teemme työtä ehkäisevien toimintamallien saamiseksi arkiympäristöissä
työskenteleville ammattilaisille sekä ongelmien varhaiselle tunnistamiselle ja
perheiden tuelle.

Kansalliset mittarit
Raskaiden palvelutarpeiden väheneminen
(lastensuojelu, psykiatrinen hoito)
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Ilmiön kehystäminen
– toimijat ja tietoperustan hahmottaminen
Osatekijät

ASIANOSAISET
Keneen ilmiö vaikuttaa?
Kenelle tämä on haaste tai mahdollisuus?

JULKISHALLINNON ROOLI
Nykyiset toimenpiteet?

Muiden toimijoiden rooli?
Nykyiset toiminnot?

Yksinäisyyden
vähentäminen

Näiden osatekijöiden kanssa työskentely vaikuttaa:
• lapsiin ja nuoriin, jotka ovat yksinäisiä tai
osattomia tai jotka voivat olla ovat kiusaajia tai
kyvyttömiä asettumaan toisen tilaan.
• vanhempiin, jotka näkevät lapsensa tilanteen
reagoiden tilanteeseen omalla tavallaan

Julkishallinto järjestää
peruspalvelut ja on
työnantajina ammattilaisille
varhaiskasvatuksessa ja
koulutoimessa.

Järjestöjen toiminta toteutuu
vapaa-ajalla ja myös
vanhempien kanssa ollaan
tekemisissä.

Osallisuuden
vahvistaminen

Osatekijöiden kanssa työskentely on haasteellista
• Vanhemmille
• päiväkotien ja koulun ammattilaisille
• päättäville tahoille osallisuuskulttuurin
omaksumiseksi
Mahdollisuus on saada lasten ja nuorten ääni
kuulluksi, kun näihin osatekijöihin pureudutaan

20.10.2020

Nykyiset toimenpiteet
vaihtelevat. Parhaimmillaan
uusia osallistavia toimintapoja
resurssoidaan, yksinäisyyteen
tartutaan ja annetaan tiloja
toimijoille, mm. järjestöille

Järjestöjen toiminta on
parhaimmillaan matalan
kynnyksen osallistavaa
toimintaa, johon on helppo
tulla mukaan. Työskentely voi
olla etsivää, jolloin voidaan
täsmennetysti etsiä lapsia ja
nuoria, jotka ovat yksinäisiä.
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Osatekijät

ASIANOSAISET
Keneen ilmiö vaikuttaa?
Kenelle tämä on haaste tai mahdollisuus?

Vanhemmuus
ja turvalliset
aikuiset

Vaikuttaa perheisiin ja perheiden aikuisiin sekä lapsiin ja
nuoriin. Turvallisia aikuisia tulisi olla myös päiväkodeissa,
kouluissa ja vapaa-ajalla – näin ollen vaikuttaa myös näissä
ympäristöissä toimiviin.

Julkishallinnon tulisi löytää yhteinen kuva
siitä, että eri toimialat vahvistavat
voimavarakeskeistä näkökulmaa ja näin
tukevat vanhemmuutta. Sektorien välinen
yhteistyö on hyvinvoinnin ja terveyden
Haasteena on lapsen ja nuoren luottamuksen ansaitseminen ja edistämisen yleinen lähtökohta.
sen arvoisena toimiminen. Luotettava aikuinen oikeasti
kuuntelee lasta ja nuorta. Jokaisen pitäisi tähän pystyä. Tämä
Nykyisiä toimenpiteitä:
on myös mahdollisuus.
Perhekeskustoiminta laajenemassa ja
yhdenmukaistaa palveluja alueellisesti. Lasten
Haasteena on vanhemmuuden tuen tarjoamisen paikka:
ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat
neuvolat ovat toimivia tällä hetkellä, yläkoulussa
valmisteilla.
vanhemmuuden tuki on ohuempaa. Missä vanhemmat oikeasti Palveluohjaus ja ohjaus myös vertaistuen
kohdataan?
piiriin.
Terveystarkastukset neuvoloissa
Mahdollisuus yhteisöllisyyden lisäämiseen ja yksinäisyyden
Lapset puheeksi –koulutukset ja muut
vähentämiseen vanhempienkin keskuudessa.
menetelmät käyttöön

Vaikuttaa vanhempiin, lapsiin, nuoriin, lähipiiriin, kouluun ja
Päihteiden
käytön ehkäisy muihin arkiympäristöihin.
Haaste vanhemmille, jotka käyttävät päihteitä.
Haaste ammattilaisille eri sektoreilla puheeksi oton
näkökulmasta.
Haaste järjestötoimijoille muissa kuin sote-järjestöissä. Miten
harrastetoiminnan tiimoilta ”tavikset” ottavat puheeksi
päihteiden käyttöä?
Mahdollisuus päihteettömään elämään
20.10.2020

JULKISHALLINNON ROOLI
Nykyiset toimenpiteet?

Koulu tärkeä yhteisö ehkäisevässä
päihdetyössä. Vanhempainillat.
Näyttöön perustuvat menetelmät ja koulutus
Päihdepalvelujen järjestäminen,
ennaltaehkäisevien palvelujen organisointi
sekä konsultointi.
Lasten terveystarkastukset, vanhempien
elämäntapa ja päihteiden käytön kyselyt

Muiden toimijoiden rooli?
Nykyiset toiminnot?
Järjestöjen toiminta perheiden tukena,
kuten kohtaamispaikat, perheentalot
sekä vertaistuen tarjoaminen.
Vapaa-ajan harrastetoiminta ja siellä
turvalliset aikuiset.
Matalan kynnyksen muut väylät lapsille
ja nuorille: chatit, verkkoryhmät jne.
Palvelujärjestelmää täydentävät
palvelut kolmannella sektorilla ja
markkinoilla myös yksityiset yritykset.

Järjestöjen matalan kynnyksen tiedon
jakaminen. Tiedon kuuluisikin tulla
monelta suunnalta samaan aikaan
helposti omaksuttavassa muodossa.
Matalan kynnyksen ”huolikanavat”
erityisesti sähköiset palvelut.
Esimerkkejä löytyy hyvästä järjestöjen
ja julkisen sektorin yhteistyöstä.
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Osa-alueet

ASIANOSAISET
Keneen ilmiö vaikuttaa?
Kenelle tämä on haaste tai mahdollisuus?

JULKISHALLINNON ROOLI
Nykyiset toimenpiteet?

Muiden toimijoiden rooli?
Nykyiset toiminnot?

Oireiden
tunnistaminen
ja varhainen
tuki

Vaikuttaa lapseen ja nuoreen sekä hänen perheeseensä.

Julkishallinnon eri sektoreilla on
otettu käyttöön näyttöön
perustuvia menetelmiä varhaisen
tunnistamisen
Onnistumiseksi.

Järjestöjen tai seurakunnan kyky
ohjata lapsi tai nuori perheineen
eteenpäin.

Missä hankaluudet ilmenevät? Esimerkiksi huomaako harrastusten
vetäjänä toimiva henkilö ja keneen on yhteyksissä siinä tilanteessa.
Haasteena ovat myös tietosuoja-asiat siitä, miten ihmisten asioista
puhutaan ja kenen kanssa. Velvollisuus olisi kuitenkin toimia, jos huolta
asiasta on.
Haaste vanhemmalle siinä, osaako tunnistaa ajoissa ja hakea apua.
Stigman olemassa olo voi vielä estää tuen saamisen/tunnistamisen (vai
onko tämä ammattilaisten omaa ajattelua) On myös merkkejä siitä, että
vanhemmat uskaltavat hakea paremmin apua – tietoa on paljon
saatavilla tällä hetkellä. Haasteena on oikea ja luotettava tieto.
Haaste työntekijälle ja palvelujärjestelmälle – tulipalojen
sammuttamisesta varhaisempaan tunnistamiseen ja apuun.
Mahdollisuus työntekijälle, jos osaa toimia ja onnistuu oikea-aikaisessa
palveluketjussa. Mahdollisuus lapselle ja nuorelle, kun tunnistaa
itsestään oireita – voi vaikuttaa kokemukseen. Lapsen oikeus saada
tukea ja apua toteutuu.

Palvelujärjestelmän
toimivuus

Vaikuttaa palvelujen tarvitsijoihin ja palvelujärjestelmään
Haasteena on edelleen se, että palvelujärjestelmä on liian
pirstaloitunut. Niin järjestöjen, seurakuntien kuin julkisen sektorin
toiminnot eivät löydy tai järjesty

Menetelmiä voi ottaa käyttöön
sote-palveluiden eri vaiheissa sekä
kouluissa tai vapaa-ajan
toiminnassa.
Etsivä työ lasten ja nuorten parissa
yhdessä järjestöjen kanssa.

Yhteiset verkostot julkisten
toimijoiden kanssa yhteisten
palveluketjujen näkyväksi
tekemiseksi.

Perhekeskustoiminnan eteenpäin
vieminen ja vakiinnuttaminen.

Mahdollisuus tuottaa palveluna
ryhmiä, yksilömuotoista tukea ja
kursseja tai koulutuksina oireiden
tunnistamiseksi ja arjessa
pärjäämiseksi

Lakisääteiset lapsi- ja perhetyön
sekä nuorisotyön sosiaalipalvelut

Järjestöjen rooli löytää palvelujen
katvealueet. Järjestöillä ja yksityisillä
rooli täydentää palveluverkkoa.

Terveydenhuollon palvelut
perheille, lapsille ja nuorille
Kouluissa on yhä enemmän
tsemppareita, psyykkareita ja myös
psyk. sairaanhoitajia

20.10.2020

Matalan kynnyksen väylien
tarjoaminen, että
palvelujärjestelmään pääsee mukaan
ja rohkeus hakea apua kasvaa.

Järjestöjen ja muiden toimijoiden
palvelujen löytämiseen erilaisia
ratkaisuja: mm. pohjoissavolaiset.fi,
hyvinvointitarjotin.fi,
vertaistalo.fi, tukinet.net
15

Työryhmän näkemys tiedonlähteistä, joita he käyttävät
- mitä me emme tiedä ja mitä uskomme tietävämme
näistä teemoista
• Työryhmän tiedontuotannon pohjalla olevat materiaalit on lueteltu dialla 3.
Lisäksi kaikilla on koulutus-, ammatillinen ja kokemustietoa lähteenä.
• Mikä on tärkein tietolähteesi edellä käydyn keskustelun pohjaksi?
• Tutkimustietoa käsillä olevista teemoista, tilastotieto, kokemusperäisen havainnoinnin
tieto sekä tieto projekteista ja kokeilusta ja niiden tuloksista.

• Mitä me emme tiedä?
• Lasten ja nuorten omat toiveet ja kokemukset (kuuleminen, jalkautuva työ)

• Digitalisaation ja jatkuvan päätteellä olon vaikutukset ja koronan vaikutukset pitkällä
aikavälillä. (ennakointitieto)

• Mitä uskomme tietävämme, vaikka asiasta ei ole olemassa muodollista tietoa?
• Uskomme tietävämme, mitä lapset ja nuoret haluavat ja tarvitsevat.
• Palveluja ja toimintaa on paljon eri toimijoilla, mutta se on hajallaan. Esimerkiksi
Järjestöjen toimintaa ei löydy yhden kanavan kautta.
20.10.2020
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Muutospotentiaalin kehystäminen
ja ratkaisujen ideointi
MUUTOSPOTENTIAALI TIIVISTYI KESKUSTELUSSA SEURAAVIIN TEEMOIHIN
• Tietoa ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen lapsen ja nuoren
hyvinvointiin vaadittavista asioista lapsille, nuorille, vanhemmille ja
arjen toimijoille
• Vanhemmuuden ja jaksamisen tuki lasten eri ikävaiheissa.
• Osallisuus ja arjen yhteisöjen toimivuuden edistäminen yhdessä
perheiden ja arjen toimijoiden kanssa.

• Palvelujärjestelmän toimivuus ja palvelujen saatavuus
ennaltaehkäisevästä korjaavaan työhön sekä monitoimijaisen yhteistyön
edistäminen.

20.10.2020
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Vanhemmuuden tuki lapsen eri ikävaiheissa
Mitä tämä sisältää?

Matkan varrella esiin tulleet muutostarpeet ja ratkaisuideat

Tämä teema sisältää
tuen vanhemmuuteen

Perheet
• Äitiyden stressitekijät ja niiden ehkäisy jo raskauden aikana
• Vanhemmuustaitojen parantaminen: varhaisvuosien merkitys, nuorten vanhempien tuki ja taloustaidot, lapselle
siirtyvät selviämisen taidot
• Kiireinen perhearki ja ratkaisut – suorittavan elämäntavan vaikutus, urapaineiden vaikutus, lasten
iltapäivätoiminnan tarve, riittävän vanhemmuuden –ajatus
• Parisuhteen tuki ja eroauttamisen tärkeys
• Tuki vanhemman sairastuttua psyykkisesti tai fyysisesti

• Varhaisten ikävuosien
merkitys lapsen
elämään
• Vanhempien
huomion ja ajan
merkitys lapsille
• Kiireisen
elämäntavan
vaikutukset erilaisiin
lapsiin
• Oireiden
huomaaminen ja
avun hakeminen ja
saaminen ajoissa
Vanhempien lisäksi
turvallisten aikuisten
lisääminen arjen
ympäristöissä edistää
yhteisöjen turvallisuutta

Päiväkodit ja koulut
• Vuorovaikutus suhteet koulun ja vanhempien välillä: vanhempien osallistuminen, vanhempainiltojen uudet muodot
• Lapset puheeksi –keskustelu kuulumaan kaikkiin tilanteisiin
Vapaa-aika
• Luonnollisten arkiympäristöjen hyödyntäminen kynnyksettömän tuen saavuttamiseksi
• Vanhempien yhteisöt, uudet tavoittamisen muodot, sallivampi keskustelu
• Vertaisuus ja vertaistuen saatavuuden lisääminen
• Turvalliset aikuiset harrastuksissa
• Nuoren mielen EA –tuen saatavuus (esim. lajiliitot tai kattojärjestöt)

Sote-palvelut
• Vuorovaikutus: vanhempien ja sosiaalityön välillä, perhetyön edistäminen
• Lasten lääkärintarkastuksessa tietopaketti tuesta ja avusta
• Neuvolapalveluihin jatkumoa kouluterveystarkastuksissa, perheneuvola käynti osaksi neuvolajärjestelmää
Yhteiskunnallinen ratkaisu
• Lapsiystävällinen yhteiskunta, lapsiperheköyhyys, ylisukupolviset ketjut poikki

20.10.2020
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Osallisuuden edistäminen ja yhteisöjen toimivuus
Mitä tämä sisältää?

Matkan varrella esiin tulleet muutostarpeet ja ratkaisuideat

Osallisuuden edistäminen ja Perheissä
yksinäisyyden vähentäminen • Vanhempien halu ja mahdollisuus osallistua perheen ulkopuoliseen lapsen ja nuoren arkiympäristöön
arjen ympäristöissä
Päiväkodeissa ja kouluissa
• Kiusaamisen aktiivinen ehkäisy; Pienet luokkakoot turvattava yksilöllinen kohtaamisen mahdollistamiseksi
- Vuorovaikutuksen
• Koulukuraattoritoiminta ja oppilaanohjaus kuntoon
lisääminen
• Oppilaiden ja opettajien vuoropuhelun edistäminen – kokemukset osallisuudesta
• Arvo- ja asenneilmapiirin vahvistaminen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukemiselle (Provaka ja Prokoulu)
• Turvalliset aikuiset tukena – huomaa, kuuntelee ja vie eteenpäin
• Positiivinen pedagogiikka lisää kuulumista ja voimauttaa
• Yhteisön osana toimimisen opettelu, resilienssin kasvattaminen
• Oman mielialan tunnistaminen, oman toivon ylläpitäminen ja vahvistaminen
• Koulujen ja järjestöjen yhteistyö

Vapaa-ajan ympäristöt
• Erittäin matalan kynnyksen avoimet tilat, luonnollisten arkiympäristöjen ja tilojen hyödyntäminen (päiväkodit ja
koulut, harrastuspaikat)
• Puistoruokailut ja yhteinen keittiö
• Asukastoiminta ja höntsäily (yhdessä kunnat ja järjestöt).
Sote-palvelut
• Palveluissa huomioitaisiin tilanne arjessa (yksinäisyys, kiusaaminen)

20.10.2020

Yhteiskunnallinen keskustelu
• Huono-osaisuuden ketjujen katkaiseminen
• Mahdollisuuksien tasa-arvon edistäminen, taloudellisen turvaverkon parantaminen
• Lapsiperheköyhyyden poistaminen
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Palvelujärjestelmän toimivuus palvelujen saatavuus ja
monitoimijaisuuden edistäminen
Mitä tämä sisältää?

Matkan varrella esiin tulleet muutostarpeet ja ratkaisuideat

Tämä pitää sisällään:

Perheissä
• Matalan kynnyksen fyysiset ja sähköiset tuen ja palvelukanavat ml. järjestöjen palvelukanavat
saavutettavissa lapsille, nuorille ja perheille

• tarpeen tunnistaa pahanolon
oireita aiemmin ja varhaisen tuen
saamisen,
• näyttöön perustuvien menetelmien
käyttöönoton arjen palveluissa ja
ympäristöissä
• tarpeen muuttaa
palvelujärjestelmää
ennaltaehkäisevään suuntaan,
• tarpeen resurssoida palvelut niin,
että niillä pystytään tosiasiallisesti
ehkäisemään ja korjaamaan lasten
ja nuorten pahoinvointia.

Päiväkodeissa ja kouluissa
• Toimiva yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa ja palvelujärjestelmästä tietoa.

Vapaa-ajalla
• Palvelukokonaisuuksien rinnalla vapaa-ajan tukevat yhteisöt, harrastukset, vertaisyhteisöt. Tiedon
lisääminen palveluista: miten lähteä liikkeelle, jos huomaa lapsen tai nuoren tilanteessa muutosta
Sote-palveluissa verkostoyhteistyö
• Kynnyksettömät palvelut ja siiloutumista ehkäisevät uudet toimintavat
• Kuntarajat ylittävä yhteistyö päihteiden käytön kitkemiseksi (etsivä työ, poliisi, päihdetyö yhdessä)
• Toimiva palveluohjaus ja osaavat "ensikontaktit": palveluja ja toimijoita yhteenkokoavaa työtä
tarvitaan, yksilöllisiin palvelutarpeisiin vastaaminen, järjestöistä koottua tietoa
• Kokonaisuudet: esimerkiksi mielenterveyspalveluissa on huomioitava asiakkaan arki koulussa, kuten
kiusaaminen
Yhteiskunnallisessa kontekstissa
• Lastensuojelun työntekijöiden riittävyys ja jaksaminen --> asiakasmäärät per sosiaalityöntekijä ja työn
hallittavuuden lisääminen
• Lastensuojelun "mörön" poistaminen, joka johtaa varhaisempaan tuen hakemiseen.

20.10.2020
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Tietoa ja yhteinen ymmärrys lapsuudesta ja nuoruudesta
Lapsille ja nuorille, perheille ja arjen ammattilaisille
Mitä tämä sisältää?

Matkan varrella esiin tulleet muutostarpeet ja ratkaisuideat

Eri osatekijöiden suhteen
tarvitaan foorumeja
keskustelulle ja huolille
ja kynnyksettömiä tiedon
kanavia.

Perheet
• Tietoa siitä, mitä lasten ja nuorten hyvinvointi pitää sisällään
• Päihteistä, päihteiden välittämisestä ja saamisesta ja päihdeilmiöstä vanhemmille ja työyhteisöille.
• Mahdollisuus vuorovaikutteiseen keskusteluun ja vertaisuuteen.

Näyttöön perustuvaa tietoa
ja yhteistä ymmärrystä
tarvitaan:
• Mitä lasten ja nuorten
hyvinvointi sisältää?
• Vanhemmuudesta lapsen
eri ikävaiheissa
• Päihteistä ja riippuvuuksista,
muuta haitalliset
elämäntavat
• Osallisuudesta
• Tarvittavista tuen
muodoista arjessa
• Palvelujärjestelmästä ja
muista tukevista palveluista
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Päiväkodit ja koulut
• Mielenterveystaitojen lisääminen systemaattisesti eri kouluaineissa
• Hyvinvoinnin vuosikello systemaattiseen tiedottamiseen (esim. Jyväskylä
peda:https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/hjt2
• Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Esimerkiksi hyvän mielen taidot,
tunnetaidot, osallisuuus
• Päihdekasvatus alkaisi varhaiskasvatuksessa ikätasoisesti – hyvän elämän eväät
• Kouluvierailut eri teemoista koulutettujen kokemusasiantuntijoiden toimesta.
Vapaa-aika
• Tukea harrastajan (liikunta, taide, muut harrasteet) hyvinvointiin
• Vertaisuutta ja tietoa yleiseen hyvinvointiin ja elämänhallintaan
Sote-palvelut
• Kynnyksetön tiedon antaminen lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja terveydestä
• Tietoa lasten ja nuorten arjesta ja kokonaisuudesta sote-ammattilaisille

Yhteiskunnallinen ratkaisu
• Viestintä ja kampanjointa yleisestä hyvinvoinnista.
• Kulttuurin muutos: Sinä riität! Sinä saat pyytää ja saada apua! Sallivampi keskustelukulttuuri!
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Mitä kehittämistyötä tehdään tällä hetkellä?
Esimerkkejä koottu Ilmiötyöpajoissa
Vanhemmuuden tuki

Osallisuuden edistäminen

Matalan kynnyksen toiminta arkiympäristöissä (POSOTE20)
•
Vanhempainiltojen sisällön kehittäminen meneillään
•
Yhteinen aika -asiointi
•
Järjestöjen toiminnan saavutettavuus: sähköinen alusta
järjestöjen tuottaman toiminnan ja vertaistuen löytämiseksi

Turvalliset aikuiset arjessa
• Koulutsemppareita useissa kunnissa olemassa, rahoituksen
pitkäjänteisyyden ongelma.

Varhaisen tuen menetelmät
•
Perhekeskuskehittäminen: hyvinvoinnin tähtikuvion
mukainen kehittämistyö (mm. posote20)
•
Lapset puheeksi –koulutukset meneillään

Osallisuuteen on olemassa välineitä – aktiivisesti käyttöön

Toimintaa ja tapahtumia järjestöiltä
https://www.pohjoissavolaiset.fi/loyda/apua-ja-tukea-jatoimintaa/lapsille-ja-perheille-pohjoissavo/
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Matalan kynnyksen toiminta arjessa
• Harrastamisen Suomen mallin kokeilut meneillään kunnissa

Toisen asteen oppivelvollisuusuudistus
Tulokset syrjäytymisen ehkäisystä
Nuorisovaltuustojen roolin tuominen 2020 luvulle
Esimerkiksi Pielavedellä mukana kunnanvaltuustoissa ja erilaisissa
ryhmissä aktiivisesti. Pielavesi –TV järjestön (4H) toimintana
järjestöjen toimintojen kokoaminen
esim. pohjoissavolaiset.fi –sivustolle.
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Palvelujen uusi suunta

Tiedon lisääminen

Lape-kehittämistä ja perhekeskuksiin liittyvää alueellista työtä
tehdään POSOTE20 –hankkeen alla

Ehkäisevän päihdetyön vuosikello: johon on koottu tietoa eri
toimijoista. EHYT ry

Palvelumalli nuorille syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Nuoret PySTyY
–hanke Siilinjärvellä ja Lapinlahdella

Pohjois-Savon Liikunta ry edistää Liikkuvat –ohjelmaa
(varhaiskasvatus, koulut, opiskelijat) työpajat ym. Hyvinvoinnin
edistämisessä, kuntia on hyvin mukana.

Hyvinvointivoimalan yhteiskehittämisen malli
Koko laajaan ilmiöön ja sen osatekijöihin voidaan
pureutua yhteiskehittämisen keinoin sektorirajat ylittäen
Järjestöjen löytäminen olemassa olevilta alustoilta
Toimintaa ja tapahtumia
https://www.pohjoissavolaiset.fi/loyda/apua-ja-tukea-jatoimintaa/lapsille-ja-perheille-pohjoissavo/
Ryhmä- ja yksilökeskustelu netissä
https://tukinet.net/teemat/?age_group=58&orderby=last_activity
Ammatillinen ohjaus- ja neuvonta ja ammatillisesti johdettu
vertaistyö diagnooseittain Hyvinvointitarjotin.fi
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Kuopion kaupunki ja järjestöt ovat yhdessä kehittäneet
varhaiskasvatukseen tietopaketin päihteistä ja pelaamisesta
ammattilaisille. Miten puhua vanhempien ja lasten kanssa näistä
asioista? (Kuopion kaupunki vahvana toimijana)

Päihteet puheeksi –menetelmää on koulutettu osana
perhekeskuskehittämistä (POSOTE20 –hanke)
Huomaa lapsi –ryhmä Varkaudessa - hyvä käytäntö levitettäväksi
Siilinjärven sivistyslautakunnassa on otettu kantaa
kokemusasiantuntijoiden hyödyntämisestä kouluissa
päihdetyössä, Music against drugs –teemassa on suunniteltu
pitkäaikaista kampanjaa.
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Entäpä missiosuunnitelma
ja tilannekeskus?
Unelma
•

Pohjois-Savon alueella lasten ja nuorten parissa syntyisi eri toimijoilta hankkeita,
toimintoja tai vaikuttamista samaan suuntaan. Syntyisi ”Lasten ja nuorten hyvällä
mielellä” –ohjelma.

Tavoite:
Haluamme saada aikaiseksi muutoksen siinä, että lapset ja nuoret voivat
lähtökohtaisesti paremmin omissa arkiympäristöissään: kodissa, päiväkodissa,
koulussa ja vapaa-ajalla.
• Pyrimme yksinäisyyden vähenemiseen, osallisuuden vahvistumiseen sekä
vanhemmuuden tukemiseen sekä päihteiden käytön vähenemiseen ja
mielenterveyden paranemiseen.
• Teemme työtä ehkäisevien toimintamallien saamiseksi arkiympäristöissä
työskenteleville ammattilaisille sekä ongelmien varhaiselle tunnistamiselle
ja perheiden tuelle.

”Haluamme saada aikaiseksi
muutoksen siinä, että lapset ja
nuoret voivat lähtökohtaisesti
paremmin omissa
arkiympäristöissään.”
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Varmasti tapahtuu:
•

Jaetaan tämä Pohjois-Savossa lasten ja nuorten kanssa työtä tekeville tahoille
ajatusten herättäjäksi ja omien suunnitelmien pohjaksi.

•

POSOTE20 –hankkeessa viestitään tehdystä työstä ja hyödynnetään lape-työssä

•

kartoitetaan tarve Lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin foorumille – tiedon
jakamisen, avoimen keskustelun ja ilmiöihin syventymisen foorumiksi syksyllä
2021. Kokoonkutsujana Pohjois-Savon Hyte-tiimi.
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Työryhmässä edustajat 2020-2021:
POSOTE20-hanke (2020-)
Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön
kehittämishanke (2017-2020)
Alueellisen hyte-tiimin edustaja, Pohjois-Savon
Sairaanhoitopiiri

Pohjois-Savon järjestöneuvoston edustajat
teemoista mielenterveys- ja päihdetyö sekä
lapset ja perheet
- Savon mielenterveysomaiset - FinFami ry
- EHYT ry
- Iisalmen perheentalo, MLL Iisalmi
- Kuopion Pelastakaa Lapset ry
Kutsuttu mukaan: Kirkkopalvelu ry

Ilmiöpöytä pajoissa mukana edustajia
seuraavista organisaatioista:
4H Pielavesi
ASPA palvelut Oy
Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu
Diak / Socra-hanke
Eloisa Art Oy
Huoltoliitto ry
Iisalmen Pelastakaa Lapset
Itä-Suomen Hyvinvointivoimala
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kodin kestot ry
Kuopion kaupunki
KYS
Lapinlahden kunta /varhaiskasvatus,
mielenterveysneuvola
Lapsen kengissä ry
Leppävirran kunta
Leppävirran tanssiseura ry
Miessakit ry
MLL Järvi-Suomi
Nilakan perheneuvola
Nuorten palvelut ry
Pohjois-Savon liikunta ry
Poliisi
Rautalammen kunta
Savon Nuoret Kotkat ry
Setlementti Puijola
Siilinjärven kunta, kulttuuri- ja nuorisotoimi
SOS-Lapsikylät ry
Syvänniemen Hermanni ry
TATU ry
TOIMI -työvalmennussäätiö
Tukeva-säätiö
Ylä-Savon SOTE
Varkauden kaupunki: perhepalvelut,
päihdeklinikka, nuorisopalvelut,
nuorisopsykiatria, sote-keskus
Varkauden seurakunta
Varkauden seudun sosiaali-ja terveysjärjestöt
ry
ViaDia ry
Waltterin koulu
sekä opiskelijoita ja asukkaita

