Ehdottaja

Pilotti/kehittämistehtävä Toimijat

Sosiaalipäivystys/ Sirpa Risu Rikoksista irti suuntaamalla
Määttä
uudelleen
RISU -Rikoksista irti
suuntaamalla uudelleen

Sosiaalipäivystys – joku
Pirkanmaan kunta (muu
kuin Tampere, jossa
toiminta jo vakiintunutta)

Muuta, kysymyksiä









Tays
nuorisopsykiatrian
vastuuaue/Riittakerttu
Kaltiala-Heino

moniammatillinen työote
alle 18-vuotiaille
rikoksentekijöille.
työryhmän muodostavat
Tampereen
Sosiaalipäivystys,
Tampereen
Nuorisopalvelut,
Tampereen kaupungin
perusopetus,
Seurakuntien Nuorisotyö
ja Sisä-Suomen poliisi.
elämäntilanteen
kokonaisvaltainen
kartoitus ja palveluihin
ohjaus

Katso taulukon alla kuvaus Risutoiminnasta
Toimintamalli ja strukturoitu
kokeilu erikoislääkärin
konsultaatioista kuntien nuorten
mt-tiimeille.

Tays nuorisopsykiatria ja
Ylöjärvi

Kohdistuu
asiakkaisiin, jotka ovat
ensimmäistä kertaa
tekemisissä poliisin
kanssa
Mihin tämä työ
tulevaisuudessa
sijoittuu?

Next step

Yhteinen tai molempien
osapuolten keskinäistä
ymmärrystä lisäävää
arviointitapa niihin tilanteisiin,
joissa lastensuojelun toimijoiden
mielestä nuori tarvitsee
nuorisopsykiatrista osastohoitoa
ja nuorisopsykiatrian toimijoiden
mielestä sijoitusta
Osaamis- ja tukikeskusten
kehittäminen
Lapset puheeksi menetelmän
käytön laajentaminen ja
aktivoiminen

Tampereen kaupunki,
Lasten ja nuorten
terveyspalvelut/Tuire
Sannisto





konsultaatiomallilla
rakennettaisiin myös niin
että konsultaatio
toteutuisi suoraan
perustason (koulu- ja
opiskeluterveydenhuolto,
muu oppilashuolto,
terveysaseman
terveyskeskuslääkäri) ja
erikoissairaanhoidon
kesken, luontevimmin
ehkä pienessä kunnassa,
jossa omaa mt-tiimiä ei
ole.
Yhtenä mallina
etäkonsultaatio Skypellä

Koulutukset koko pshpn
piirissä laajemmaltikin
koulujen ja perhetyön yms.
henkilökuntaakin Lapehankkeen puitteissa?

(PSHP:n ja osan kuntien
kesken suojattu yhteys)?

Suuntiman muokkaaminen
soveltumaan lasten ja perheiden
palveluihin

Sastamala/Leena
Tuomainen

(Hackneyn malli/vastuuryhmä 6
ja Tiina Civil)
Monitoimijainen palvelutarpeen
arviointi

Koulupudokkaiden tukiluokasta
hyvä kokemus
Päiväperho/Timo
Ahonen

Vaativat lapsiperheiden
päihdepalvelut: Yhteistyön
rakentamista ja kehittämistä
muutaman kokeilukunnan
kanssa.
Katso alla Päiväperhon
johtamistiimin muistio

RISU -Rikoksista irti suuntaamalla uudelleen

Sastamalassa perustettu
keväällä arvioinnin
asiakasohjauksen
työryhmä
→Olisiko jollain muulla
kunnalla tarpeen lähteä
pilotoimaan?
Päiväperho ja pari kuntaa

Ken ehtisi, voisi rakentaa siitä
(ja kaikesta muustakin
tehtävästä…)
tutkimuksellisenkin
hankkeen?
Rakenteellisen sosiaalityön
erikoistumisopintoihin liittyvä
10 op:ntieteelliskäytännöllinen lopputyö
jostakin
kehittämiskohteestamme

Risu-toiminta on moniammatillinen työote alle 18-vuotiaille rikoksentekijöille. Toiminta sijoittuu ehkäisevän lastensuojelun kenttään.
Moniammatillisen työryhmän muodostavat Tampereen Sosiaalipäivystys, Tampereen Nuorisopalvelut, Tampereen kaupungin perusopetus,
Seurakuntien Nuorisotyö ja Sisä-Suomen poliisi.
Toiminnan tavoitteena on puuttua nopeasti nuoren rikolliseen käyttäytymiseen, kartoittaa elämäntilannetta kokonaisvaltaisesti nuoren ja
perheen kanssa sekä ohjata nuori tarvittavien tukitoimien pariin.
Nuori ohjautuu yleensä asiakkaaksi poliisin yhteydenoton perusteella. Ensitapaaminen on usein kuulustelun yhteydessä, minkä pohjalta
tehdään arvio tuen tarpeesta. Jatkossa nuoren ja perheen tapaamiseen voi sosiaalityöntekijän ohella osallistua myös nuorisotyöntekijä tai
sairaanhoitaja. Tapaamisessa tehdään suunnitelma, minkä pohjalta nuori ohjautuu yksilö- tai ryhmämuotoiseen toimintaan.
Yksilöohjaus sisältää esimerkiksi rikos- ja päihdekeskusteluja, uraohjausta, harrastustoimintaa ja itsenäistymisen tukea.
Ryhmämuotoisena toimintana on järjestetty esimerkiksi rattiryhmiä, info liikenneturvallisuuden vaarantajille ja Art-ryhmiä.

Päiväperhon johtamistiimi 7.8.2017:
Käytiin keskustelua ja koottiin ajatuksia mahdollisista piloteista (2):
1. Päiväperho maakunnallisena liikelaitoksena:
- koulutus ja konsultaatiomahdollisuuden kehittäminen Päiväperhosta pienempiin kuntiin (teemoina mm. päihdekartoitus,
päihdehoitoon ohjautuminen, päihteiden vaikutus sikiöön, vanhemmuus ja päihteet, puheeksi ottaminen)
- Päiväperhosta tapahtuva liikkuva maakunnallinen hoitotyö (ohjaaja, sairaanhoitaja/terveydenhoitaja, lääkäri)
- liikkuvan neuvolavastaanottotoiminnan ja terveydenhoitajien työparityöskentelyn kehittäminen kuntien /alueiden neuvoloissa
- yhteistyön kehittäminen ”syntyvä lapsi ja lapset puheeksi”-menetelmän kautta muiden korvaushoitoa toteuttavien hoitotahojen
kanssa
- maakunnan eri kuntiin suunnattu ryhmätoiminta (mm. päihde- ja vanhemmuusryhmät)
- puhelinkonsultaation ja videoneuvotteluiden kehittäminen
- Päiväperhon kriisi- ja perhekuntoutuspaikkojen lisääminen
- Päiväperhon neuvolan terveydenhoitajaresurssin lisääminen
- Päiväperhosta kotiin tehtävää työtä tekevän henkilöstön lisääminen
Maakunnallisen toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet:



Päiväperhon kaltaisia, raskaana oleville ja päihdeongelmista kärsiville lapsiperheille suunnattuja palvelukokonaisuuksia,
ei tulla rakentamaan pienempiin kuntiin. Näin ollen Päiväperhon toimintaedellytyksiä tulee lisätä ja yksikön palvelut
tuottaa Päiväperhosta käsin maakunnallisesti.
 palvelut liikkuvat mahdollisimman joustavasti asiakkaiden suuntaan
 toimijatahojen mahdollisimman pieni määrä, selkeä vastuunjako ja tiedonkulku (vaativien asiakkaiden hoidon
pirstaleisuuden minimointi)
2. Raskaana oleva, palveluiden ulkopuolella oleva päihdeongelmainen
- yhteistyön kehittäminen näiden asiakkaiden auttamiseksi
- hoitopolun rakentaminen
- kotiin raskausaikana tehtävän työn kehittäminen

*********************************************************************
Timo Ahonen

