Koulu, oppilaitos ja vapaa-ajan kehittämisryhmän kokouskutsu
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Muistio
Aika

27.11.2017 klo 13.00 - 16.00

Paikka

Tipotien terveysasema, Tipotien luentosali
Tipotie 4, Tampere

Läsnä

Erillinen osallistujalista
22 + 2

Esityslista
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Alkusanat ja kahvit
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Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio
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Erityis- ja vaativan tason palveluiden kanssa tehtävä yhteistyö
Susanna menee 28.11. erityis- ja vaativan tason palveluiden työryhmään viemään omien
ryhmiensä viestin siitä, että miten erityis- ja vaativan tason palvelut nivotaan yhteen koulun ja
vapaa-ajan palveluiden kanssa. Vastavuoroisesti tästä ryhmästä saadaan viesti myöhemmin.
Poimintoja keskustelusta:
-

-

-

-

Erityislapsi koulussa saa tukea ja apua, mutta on hyvä muistaa, että lapsi on erityislapsi
myös ap/ip-toiminnassa. Aamu- ja iltapäivätoimintaan olisi hyvä saada konkreettista tukea
lapselle. Tiedonsiirto tärkeässä roolissa. Eniten hyötyä olisi konsultaatiotuesta. Tukea
toivotaan tukea erityisesti koulusta.
Etsivän työstä toivottiin, että konsultaisiin hyvissä ajoin ennen kuin nuori eroaa koulusta
tai keskeyttää opinnot. Etsivään tulee usein ilmoitus liian myöhäisessä vaiheessa. Etsivät
työskentelevät pääasiassa erityis- ja vaativan tason palveluiden ammattilaisten kanssa.
Erityisesti päihde- ja mielenterveyspalveluiden saanti on hankalaa.
Lasten kuntoutusjaksoja on hankala saada tai jos saadaan kuntoutusta, niin jaksot ovat
lyhyitä. Tämä usein kunnan linjauksia (kunnan rahatilanne vaikuttaa kuntoutustyöryhmän
työskentelyyn), toki myös TAYS:n pitkät jonot. Kuntoutusten jälkeen tulee loppupalautteet
ja vinkkejä siitä, että miten koulu voisi tukea lasta kuntoutuksen jälkeen. Nämä keinot
kouluilla käytössä. Tarvittaisiin konkreettisesti käsipareja avuksi.
On mietitty, että pitäisikö perustaa moniammatillisia pienluokkia, jolloin tuki tulisi arkeen,
kun hoitoon pääsee heikosti. Lempäälässä alkanut kokeilu, PIrkalassa mietitty tätä.
Toiveet erityis- ja vaativalle tasolle:
o Psykiatrian jonot lyhyemmiksi (lisää resurssia)
o Tarvitaan akuuttitiimi hoidon tarpeen arviointiin. Nyt konsultaatiotiimin tuloa joutuu
odottamaan viikkoja ja lapsi on koko ajan koulussa. Tähän siis satsaus, jotta apu
tulee nopeasti.
o Jalkautuva palvelu kouluun
o Käsipareja arkeen
o Konsultaatiomallit selkeiksi
o Nepsy-tuki kouluun

o

-

-

-

-

Ylipäätään nepsy-lasten/nuorten osalta tarvitaan hoidon/tuen/asiakasprosessin
selkeyttämistä. Usein ovat väliinputoajia ja joudutaan käymään keskusteluja siitä,
että kuka vastaa hoidosta ja sen kustannuksista.
Valkeakoskella luodaan konkreettinen perheneuvolan psykiatrien jalkautumismalli alle
kouluikäisille, peruskouluikäisille ja nuorisoikäisille. Olisiko tämä mahdollista myös
muualla maakunnassa?
Valkeakoskella otetaan käyttöön Sihti-interventio varhaiseen arviointiin ja puuttumiseen.
Tämä käytässä Porissa, Kuopiossa, Lappeenrannassa ja Imatralla.
Koulun näkökulmasta näyttäytyy siltä, että tuki tulee lapselle liian myöhään. Neuvola- ja
varhaiskasvatuspalveluista tulisi tarjota vahvemmin tukea ja resurssit satsata sinne.
Vanhemmuuden ajokortti pakolliseksi. Seula, että jokainen joutuu käymään vähintään
kerran vuodessa.
Kouluihin pienempi tila, jossa graavit käytöshäiriöiset voitaisiin laittaa, jotta
erityisluokan/pienluokan muut oppilaat voisivat opiskella rauhassa. Tänne avuksi
sosiaalityöntekijä/ohjaaja/muu lisäresurssi avuksi. Lisäresurssihenkilö yhteinen eri
kouluilla?
Tarvittaisiin luottamusta eri ammattilaisten osaamiseen ja arviointiin. Usein jos lapsi on
huonokuntoinen, niin menee koulupsykologin jonoon (n. puoli vuotta) ja vasta tämän
jälkeen pääsee psykiatrian jonoon. Olisiko mahdollista päästä suoremmin hoitoon, jos
moniammatillisesti havaittu hoidon tarve (mahdollisesti konsultoitu/jalkauduttu
erityistasolta). -> tarvitaan siis ”psykiatrian hoidon tarpeen kuuma linja”
Tampereella oli jossain vaiheessa lastenpsykiatri oppilashuoltoryhmien käytettävissä.
Toisessa vaiheessa lastenpsykiatri oli kouluterveydenhoitajien ja lääkäreiden
käytettävissä. Tämä madalti kynnystä ottaa yhteyttä varhaisemmassa vaiheessa.

Susanna menee 28.11 erityis- ja vaativan tason kehittämisryhmään kertomaan meidän
työryhmämme etenemisestä.
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Pilottiasiaa
- Käytiin läpi kuntien sitoutuminen eri pilotteihin. Lisätietoa Susannan tekemästä pptesityksestä.
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Vuoden koonti
Kooste Susannan ppt-esityksessä.
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Muut asiat
-Muistutus siitä, että muistiot ja muut kehittämisryhmän työskentelyn myötä muodostuvat
aineistot viedään LAPE Pirkanmaan nettisivuille www.lapepirkanmaa.fi
-Käytiin keskustelua viime viikon lakikoulutuksesta. Osallistujia hämäsi se, että yksiselitteisiä
vastauksia ei voida antaa ja tulkinnanvaraisuutta laissa on paljon. Lakikoulutuksesta ei juuri
varsinaisesti uutta asiaa ei tullut. Pyydetään antamaan palautetta.
-Viime viikolla tuli pyyntö, että nimetään maakunnista henkilö/henkilöitä Opiskeluhuoltoryhmän
toimintamallin kansallinen ryhmään. Ryhmässä malli kansallisen tason yksilöllisen
oppilashuollon mallin rakentamisen ryhmään. THL-vetoisiin verkostokokoontumisiin tulee
sitoutua osallistua kaikkiin, kokouspäivät 22.1., 8.3., 18.4. ja 6.6.2018. Malli valmistuu syksyllä
2018. Maakuntien edustajan nimi pitää ilmoittaa perjantaihin 1.12. mennessä Eeva Autiolle.
THL päättää ehdokkaiden perusteella työryhmän kokoonpanon. Ryhmästä erityisopettaja
Hämeenkyröstä Terhikki Hulkko-Haavisto on halukas. Puhuttiin, että olisi hyvä saada joku
luokan- tai aineenopettaja. Susanna kysyy Leena Tiaiselta Tampereelta ap/ip-toiminnan
osalta, että olisiko joku henkilö ehdottaa tähän ryhmään. Susanna laittaa kyselyn laajemmalla
jakelulla.

- Seuraavat tapaamiset:
31.1. klo 13.00 -16.00 Koiliskeskus Kivi
20.2. klo 13.00 -16.00 Koiliskeskus Kivi
27.3. klo 13.00 -16.00 Koiliskeskus Kivi
30.4. klo 9.00 - 12.00 Tipotien luentosali
25.5. klo 9.00 - 12.00 Koiliskeskus Kivi

Koilliskeskus, Kirjasto, Kivi, Linnainmaan Prisma-kauppakeskus Liikekatu 3, 33580 Tampere.
Ilmainen Prisman parkkialue käytössä.
Tipotien luentosali, Tipotien sosiaali- ja terveysasema
Tipotie 4, 33230 Tampere

-

16.1.2018 klo 12-16 kaikille avoin LAPE-info Tampereella
STM:n valtakunnallisen LAPE-uutiskirjeen voi tilata STM:n sivuilta: http://stm.fi/uutiskirjeet
Projektikoordinaattorit ovat mukana Pirkanmaan sote-alaryhmien työskentelyssä. Tällä
pyritään varmistamaan se, että LAPEssa kehitetyt toimintamallit viedään maakunnan
sote-rekenteisiin ja toimintamalleihin.

Susanna Raivio
040 6602 180
susanna.raivio@ylojarvi.fi

