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MALLIN KÄYTTÖÖNOTTO SAARIKASSA
Miten lähdettiin liikkeelle ?
•
•
•

Syksyllä 2013 Saarikan päättäjät linjasivat ,että mallia lähdetään käyttämään
Oltiin alustavasti yhteydessä Saarikan alueen kuntien sivistystoimiin
2014 tammikuussa seminaari, mihin kutsuttiin laajasti niin kuntien kuin Saarikankin esimiehiä
mukaan (tietoa mukana olijoille, mistä on kyse)

•

Tämän jälkeen virallinen esitys kunnille lähteä mukaan tukemaan lasten hyvinvointia ja
ehkäisemään ongelmia
Kesään 2014 mennessä kunnat tekivät kunnanhallitus/lautakuntatasolla päätöksen mukaan
lähtemisestä

•

Onnistumisen kannalta ehdottoman tärkeää on sitoutua mallin käyttöön kaikilla tasoillapäättäjät, johto, lähiesimiehet (yksittäinen työntekijä ei voi päättää)
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MITÄ SEURAAVAKSI ?

Linjaus mallin käytöstä
Saarikassa linjattiin, että malli otetaan käyttöön:
- kaikissa aikuisten sote-palveluissa; mtt, päihde, vastaanotto, sosiaalityö jne.
- mallin käyttöön koulutetaan joka palvelusta tietty määrä henkilöstöä, mitkä kouluttavat muun
henkilöstön
- varhaiskasvatus ja koulut tekivät omat linjauksensa
•
perustettiin ohjausryhmä; jäsenet peruskunnista ja Saarikasta
Ohjausryhmä
ehdottomasti oltava
pysyvä
tehtävät:
* mallin käyttöönoton suunnittelu
* seurata käyttöönoton etenemistä eri palveluissa
* seurata varhaiskasvatuksen ja koulun tuekseen tarvitsemien sote- palveluiden toimivuutta
Ohjausryhmä tekee suosituslinjauksia

SoTe
kuntayhtymä

SOTE- PALVELUIDEN TUKI
VARHAISKASVATUKSELLE JA KOULUILLE
Helmikuusta 2016 alkaen otettiin käyttöön yksi puhelinnumero, mistä kuntien varhaiskasvatus ja koulut
ovat voineet pyytää Saarikan työntekijän mukaan neuvonpitoihin.
Työntekijät ovat varanneet joka viikon keskiviikon klo 14.00-16.00 välisen ajan neuvonpitoihin
osallistumiseen. Keskiviikkojen varaamisessa on työntekijöillä kiertävä lista.
Varhaiskasvatuksen ja koulujen pyynnöistä tilastoidaan syykoodit. Yleisimpiä syitä ovat olleet
•
lapsen käyttäytymisen tai tunne-elämän ongelmat
•
perheristiriidat/perheen kriisitilanne
•
lapsen ja vanhempien välinen vuorovaikutus
•
koulunkäynti

SoTe
kuntayhtymä

KYSELY MALLIN KÄYTÖSTÄ JA TOIMIVUUDESTA
Syksyllä 2017 tehtiin mallin käytöstä
Kyselyllä tuli esille seuraavia mm. seuraavia asioita:
•
varhaiskasvatuksessa painopiste on siirtynyt lapsen kehityksen arvioinnista enemmän lapsen ja
perheen kokonaistilanteen arviointiin
•
mallin käyttäminen tukee keskittymistä lapsen näkökulmaan, muistuttaa vahvuuksien
huomioimisesta ongelmien sijaan, konkretisoi tekemisen ja sitouttaa eri tahot
•
koulujen oppilashuollon asiakirjat on muokattu vastaamaan mallin tarpeita
•
varhaiskasvatuksen, koulujen ja soten välinen yhteistyö on alkanut tuntumaan helpommalta ja
selkiytynyt
•
tieto yhteistyötahoista ja niiden tarjoamista palveluista on lisääntynyt - kynnys palveluihin
ohjaamiseen on madaltunut ja auttanut tiedostamaan, missä tilanteissa yhteistyötä tulisi lisätä
•
yksi puhelinnumero on helpottanut kouluja ja varhaiskasvatusta
•
palaute vanhemmilta on ollut pääsääntöisesti hyvää: kokemus, että heidän asia etenee ja tieto
mukana olevista tahoista heidän perheen asioissa
•
vanhemmat kokevat, että heitä kuunnellaan ja ollaan kiinnostuneita heidän perheen asioista
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MITÄ ON TÄRKEÄ HUOMIOIDA ?

Mukaan saatava sekä sote että sivistys
Kyse on prosessista, mikä vaatii aikaa

Koulutus järjestettävä ja huolehdittava, että uudet työntekijät myös koulutetaan
Vaatii esimiesten tuen
Ohjausryhmä oltava

Tulokset näkyvät viiveellä
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