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LAPE VERKOSTOJOHTAMISEN TYÖPAJAT 3/2018 – 1/2019
•

Poikkihallinnollinen yhteistyö: SOTE, SIVISTYS, SRK & 3. sektori

•

40 johtajaa ja asiantuntijaa 9 kunnasta

•

½ pv työpajat kerran kuukaudessa

TYÖPAJOJEN TEEMAT
Arvot, visio, luottamus, sosiaalinen pääoma, verkostojohtamisen
motiivit/hyödyt & haasteet/kustannukset, strateginen näkökulma,
kumppanuuskyvyykkyys, erilaisuuden johtaminen ja digitaalisuuden

hyödyntäminen

VERKOSTO-OSAAMISEN, YHTEISTYÖKULTTUURIN
JA LUOTTAMUKSEN RAKENTAMISTA

DIGITAALISTA ALUSTAA HYÖDYNTÄVÄT RYHMÄT 10/2018- 1/2019
•

Visio, arvot, normit

•

Toiminnan seuranta ja mittaaminen

•

Asiakasprosessi, palvelutarjooma ja eri palveluväylät

•

Yhteistyörakenteet ja –prosessit

•

Palvelutarjooman ja toimijoiden roolien yhteensovittaminen

•

Digitaalisuuden hyödyntäminen ja virtuaalisten työtapojen kehittäminen

•

Kumppanuus- ja yhteistyökyvyykkyys & osaamisen kehittäminen

•

Luottamuksen rakentaminen ja johtaminen
PERHEKESKUS & LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA
MITÄ TEHDÄÄN, MITEN TEHDÄÄN, MITEN JOHDETAAN?

MITÄ ON UUSI JOHTAMINEN?

Uusi johtaminen on
…verkostoyhteistyön johtamista,
…tietojohtamista,
…luottamuksen rakentamista.

PERINTEINEN vs. UUSI JOHTAMINEN
Asiantuntemus johtajalla

Työntekijä työnsä paras asiantuntija

Alaisten työn valvominen

Alaisten työn mahdollistaminen

Ulkoinen motivaatio

Sisäinen motivaatio

Hierarkia

Verkostot

Pysyvät ja suljetut rakenteet

Joustavat ja huokoiset rakenteet

Pitkän tähtäimen suunnittelu

Nopeista kokeiluista oppiminen

Kulujen leikkaaminen

Toiminnan uudelleen ajattelu, innovatiivisuus

”Kulttuuri syö strategian aamupalaksi” (Peter Drucker)

UUSI JOHTAMINEN ON VERKOSTOJOHTAMISTA

ORGANISAATION
SISÄINEN

ORGANISAATIOIDEN
VÄLINEN

ORGANISAATIOT,
YHTEISÖT & YKSILÖT

ERILAISTEN OSAPUOLTEN YHTEISTYÖN JOHTAMISTA

UUSI JOHTAMINEN ON TIETOJOHTAMISTA

Organisaatio

KULTTUURI,
RAKENTEET,
PROSESSIT

ELINVOIMAISUUS,
KILPAILUKYKY

Tiimit

Yksilöt

MOTIVAATIO,
OSAAMINEN
MAHDOLLISUUDET,
LUOTTAMUS

TIEDON JAKAMINEN &
UUDEN TIEDON LUOMINEN
YHTEISTYÖSSÄ

Knowledge governance, Foss et al. (2010)

TIETOJOHTAMINEN 2.0
KONTEKSTUAALINEN
TIETÄMYS
ONGELMAT
MOTIVAATIO
TAVOITTEET

IDENTIFIOITU
UUSI
TIETÄMYS

TOIMINNOT &
AKTIVITEETIT

VASTAUKSET
PÄÄTÖKSET
TOIMENPITEET

ANALYTIIKKA,
TYÖKALUT

BIG DATA
TIETOKANNAT

INFORMAATIO

DATA-ANALYTIIKKA JA KOLLEKTIIVINEN HILJAINEN TIETO
Pauleen & Wang (2017)

SO-TE-SI VERKOSTOJOHTAMINEN 2.0

Operatiivinen taso
• Miten työskennellään?
• Yhteinen työ
• Osaamisen yhdistäminen

Strateginen taso: rakenteet ja prosessit
•
•
•

Miten johdetaan?
Tukirakenteet, resurssit, päätökset
Mahdollistava johtaminen
ASIAKASLÄHTÖISEN MONIAMMATILLISEN TYÖN
MAHDOLLISTAVAA VERKOSTOJOHTAMISTA

MITÄ LUOTTAMUS ON?
“Yksilön tai organisaation halu ja kyky
ottaa riskiä/ asettua alttiiksi.

LUOTTAMUS

LUOTTAVAISUUS

LUOTETTAVUUS

K.Blomqvist

MITEN LUOTETTAVUUTTA ARVIOIDAAN?

OSAAMINEN

HYVÄNTAHTOISUUS

LUOTTAMUS

INTEGRITEETTI,
IDENTITEETTI

KOKEMUKSIA JA ODOTUKSIA
K.Blomqvist

LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN
SOSIO-TEKNISISSÄ SYSTEEMEISSÄ

IHMINEN & ORGANISAATIO

TEKNOLOGISET SYSTEEMIT

•
•
•
•

•
•
•
•

Osaaminen
Hyväntahtoisuus
Integriteetti
Ennustettavuus

Suorituskyky
Toimivuus
Tarkoituksenmukaisuus
Prosessi/ ennustettavuus

INSTITUUTIOT

HENKILÖITYVÄ JA EI-HENKILÖITYVÄ LUOTTAMUS TÄYDENTÄVÄT TOISIAAN
Blomqvist (1997), Kosonen & Blomqvist, & Ellonen (2008), Puumalainen & Blomqvist (2011), Van der Werff et al. (2018)

LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN
ERILAISTEN IHMISTEN KESKEN

• Myönteinen tunne - mistä pidän hänessä?
• Läsnäolo – kuulenko ja ymmärränkö?
• Mitä yhteistä meillä on? – kiinnostuksen kohteet, arvot
• Identiteetti – kuka hän on?
• Perspektiivi – miltä asia näyttää hänen näkökulmastaan?
• Mahdollisuus – mitä voimme saada aikaan yhdessä?
• Kommunikaatio – miten tulen ymmärretyksi?
K.Blomqvist

KIITOS!

Kirsimarja.blomqvist@lut.fi
+358 - 40 755 1693
@KirsimarjaB

YHTEYSTIEDOT & BIO

•
•
•
•

Email
LinkedIn
ResearchGate
Twitter

kirsimarja.blomqvist @ lut.fi
https://www.linkedin.com/in/kirsimarjablomqvist/
https://www.researchgate.net/profile/Kirsimarja_Blomqvist
KirsimarjaB

Kirsimarja Blomqvist toimii tietojohtamisen professorina Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT). Hänen tutkimus- ja opetuksensa
liittyy tietoprosesseihin, luottamukseen, innovaatio- ja verkostoyhteistyöhön sekä digitaalisuuden vaikutukseen organisoitumiseen. Hän on
julkaissut 150 artikkelia kansainvälisissä tiedelehdissä, kirjoissa ja konferensseissa sekä ohjannut 12 väitöskirjaa ja yli 100 tietojohtamisen
maisteriohjelman lopputyötä. V. 2002 valmistuneen suuriyritysten ja kasvuyritysten yhteistyötä, teknologian ja luottamuksen merkitystä
käsitelleen väitöskirjan jälkeen hän on puhunut tutkimusaiheistaan yli 20.000 asiantuntijalle Suomessa ja ulkomailla. Aiemmin hän on
työskennellyt mm. kasvuyritysten kansainvälistymisestä vastaavana projektipäällikkönä, riskirahoittajana, Soneran T&K yksikössä,
perustanut yliopiston monitieteisen tutkimusyksikön (TBRC) sekä vastannut vararehtorina LUT:in kansainvälisistä suhteista. V. 2011 lähtien
hän on vieraillut Stanfordin yliopistossa tutkien start-up yritysten ja riskirahoittajien suhteita Piilaaksossa sekä digitaalisuuden vaikutusta
tietotyön muutokseen ja uusiin organisoitumismuotoihin. V. 2018 alusta hän toimii LUTin DINO (Digitalisaatio ja uudet
organisoitumismuodot) tutkimusryhmän vetäjänä. Uusimmat tutkimushankkeet käsittelevät eri alan asiantuntijoista koostuvien nopeiden ja
väliaikaisten tiimien toimintaa, sekä näiden roolia ekosysteemien kehittämisessä.

Maakunnallinen lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelma 2019 – 2022
- työkalu yhteiseen työhön

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

kunnan tai useamman kunnan yhteinen lastensuojelulaissa (12 §)
määritelty suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja
lastensuojelun järjestämiseksi

laaditaan nelivuotiskaudelle ja hyväksytään kuntien ja kuntayhtymien
valtuustoissa
luonteeltaan ohjaava, tukee lasten ja nuorten hyvinvointityön yhteistä
johtamista ja kehittämistä
Etelä-Karjalassa laaditaan maakunnallisena jo kolmatta kertaa > jatkaa
osaltaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa
osa maakunnallista hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa

Taustalla kansallista lapsistrategiaa (2040) valmistellut
tutkimus- ja muu työ

www.lapsistrategia.fi

Etelä-Karjalan toimintaympäristö ja hyvinvoinnin tila

Kuva: Eksote ja
Etelä-Karjalan liitto

• THL:n Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH)
4 kk ja 4 v
• Kouluterveyskysely 2017
* peruskoulujen 4. ja 5. luokkien oppilaat ja huoltajat
* 8. ja 9. luokkien oppilaat
* lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. v. opiskelijat
• THL:n Sotkanet -tietopalvelu
• Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto
Kuva: Tuija Ylitörmänen

• EuroStat -tilastotiedot

Lasten, nuorten ja perheiden näkemyksiä

•
•

•
•
•

Kuva: Jasmin, 6 v, Imatra

Imatralaisen esikouluryhmän
haastattelu (2019)
Lappeenrannan lasten
parlamentin haastattelu (2019)

Maakunnallinen nuorten
vaikuttamiskysely ja
vaikuttamispäivät (2019, N1728)
Lasten, nuorten ja perheiden
palveluihin liittyvä kysely
eteläkarjalaisille vanhemmille
(2017, N659)
Ota kantaa – päihdetilannekysely
(2018, N696)

Yhteiset tavoitteet vuosille 2019-2022

Asiakaslähtöinen palvelujärjestelmä
Perheen toimiva arki
Mielen hyvinvoinnin tukeminen

Ennalta ehkäisevien palveluiden vahvistaminen
Lapsen ja perheen kasvuympäristöön vietävät
palvelut

Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen
Hyvinvointitaitojen vahvistaminen

Järjestöjen ja seurakuntien roolin vahvistaminen
osana palvelujärjestelmää
Rinnakkaisen työn vahvistaminen

Kuva: Tuija Ylitörmänen, valokuvat Eksoten kuvapankki

Perheen toimiva arki
(määritelty myös mittarit, vastuu ja aikataulu)

Mielen hyvinvoinnin tukeminen
•
•
•
•
•

Onks tää normaalia –chatin aukioloaikojen laajentaminen ja vastaajatahojen lisääminen
Kohtaamispaikkojen ja vertaisryhmien ylläpitäminen ja asiakaslähtöinen kehittäminen
Eksoten opiskeluhuollon henkilöstön IPC-koulutus
Koulutuksellisen tasa-arvon hankkeet maakunnan alueella
Taiteen ja kulttuurin vahvistaminen sotessa

Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen
•

Parisuhde- ja perheneuvonta ja eroauttaminen

Hyvinvointitaitojen vahvistaminen
•
•
•

Lasten, nuorten ja perheiden elintapa- ja liikuntaneuvonta (chat, etä- ja jalkautuva)
Ehkäisevä päihdetyö – päihdekeskustelut
Punainen liitu – 2. asteen opiskelijoiden liikenneturvallisuus

Asiakaslähtöinen palvelujärjestelmä
(suunnitelmaan määritelty myös mittarit, vastuu ja aikataulu)
Ennalta ehkäisevien palveluiden vahvistaminen
•
•

SyTy -systeemisen toimintamallin käyttöönotto- ja juurruttamishanke
Laajojen terveystarkastusten luokkakohtaisten yhteenvetojen läpikäyminen oppilaiden
kanssa kouluissa

Lapsen ja perheen kasvuympäristöön vietävien palvelujen kehittäminen
•

Taho-toimintamallin rakentaminen

Järjestöjen ja seurakuntien roolin vahvistaminen osana palvelujärjestelmää
•
•
•
•

Virtuaalisen perhekeskuksen, Perhemetron, rakentaminen ja käyttöönotto
* toimijoiden yhteinen palvelujärjestelmäkoulutus
* Perhemetron yhteinen markkinointi
Perhekeskuksen kohtaamispaikkapilotit
* Tulevat koulut perhekeskuksina
Maakunnallinen nuorten vaikuttamiskysely ja –päivät
* vanhemmille suunnatun kyselyn toisto tarvittaessa
Nuoret kehittäjät –toimintamallin vakiinnuttaminen

Rinnakkaisen työn vahvistaminen
•
•
•
•
•

Laadukkaan verkostotyön ABC-koulutukset
Rinnakkaisen työn prosessikuvaukset
Lape-akatemiaprosessi johtajille ja päättäjille
Yhteinen maakunnallinen lapsivaikutusten arviointimalli
Näyttöön perustuvien menetelmien käytön laajentaminen

Etelä-Karjalan perhekeskusverkosto
JÄRJESTÄJÄT
Eksote
Kunta
Valtio
Seurakunta, Järjestöt

VIP
-verkosto

Kuntoutus

OT
-keskus

Suun terveydenhoito
Aikuisten palvelut

Aikuisten
psykososiaaliset
palvelut
Lasten ja
nuorten
mielenterveysja päihdepalvelut
Lasten ja
nuorten
kehitykselliset
palvelut

Vammaispalvelut

Koulu
Perheoikeudelliset
palvelut

Harrastus,
kulttuuri ja
liikunta

Eropalvelut

Nuorisotoimi

Lapsiperheiden
peruspalvelut

Lasten ja
nuorten
alkuarviointi

Varhaiskasvatus
SEURAKUNTA, JÄRJESTÖT, KUNTOUTUS,
NAISTEN JA LASTEN OSAAMISKESKUS, SUUN
TERVEYDENHUOLTO, AIKUISTEN PALVELUT

Vaativa taso

Erityistaso

Perustaso

Hyvinvointineuvola

Koulu- ja
opiskelu
terveyden
huolto

Lapsi, perhe ja
läheiset

Universaalitaso

Lastensuojelupalvelut

Psykososiaalinen
opiskeluhuolto

Peruspalvelut

SEURAKUNTA, JÄRJESTÖT, KUNTOUTUS,
NAISTEN JA LASTEN OSAAMISKESKUS, SUUN
TERVEYDENHUOLTO, AIKUISTEN PALVELUT

Yleinen tuki

Tehostettu tuki

Erityinen tuki

Etelä-Karjalan alueellisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja toimenpiteiden toteutuminen ja seuranta
seuranta
• toteutusvastuu kunnat, Eksote, järjestöt ja seurakunnat
• kukin organisaatio sitoutuu suunnitelmaan ja omalle vastuulleen sovittujen
toimenpiteiden toteuttamiseen
• kunnat ja Eksote huomioivat suunnitelman (indikaattorit, tavoitteet ja
toimenpiteet) vuosittaisessa hyvinvointikertomuksessaan ja kuvaavat
tekemänsä konkreettiset toimenpiteet ja suunnitelmat seuraavalle
vuodelle

• kuntien ja Eksoten hallitukset ja valtuusto käsittelevät vuosittaiset
hyvinvointikertomukset ja –suunnitelmat
• hyvinvointikertomukset saatetaan näiltä osin maakunnalliselle Lapeyhteistyöryhmälle tiedoksi

Lape-yhteistyöryhmän rooli

Maakunnallinen Lape-yhteistyöryhmä vastaa suunnitelman toteutumisen
ylätason seurannasta, arvioinnista ja ohjaamisesta.
Yhteistyöryhmä seuraa valittuja indikaattoreita ja analysoi tarvetta muuttaa
suunnitelman painotuksia suunnitelmakaudella.
Yhteistyöryhmä seuraa ja arvioi tehtyjä toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia
sekä täsmentää niitä tarvittaessa.
Yhteistyöryhmä tekee yhteenvedon ja nostoja maakunnalliseen
hyvinvointikertomukseen.

Yhteistyöryhmä seuraa suunnitelman toteutumista vuosittain alkaen vuodesta
2020.

Yhdessä – tukena arjessa,
mukana elämässä
34%

koko maa 38%

aamupalan
väliin jättäminen

KOULUTUSTASO

332

tapaturma
koulussa tai
koulumatkalla

(2017)

LISÄÄNTYNYT

ETELÄ-KARJALAN LASTEN JA NUORTEN
HYVINVOINTISUUNNITELMA 2019–2022

tupakointi ja
humalahakuinen
juominen

VÄHENTYNYT

LAPSET
JA NUORET

LAPSIPERHEET

% PERHEISTÄ (2018)

ylipaino ja
ruutuaika
univaikeudet ja
jaksamisongelmat
nuuskan käyttö

koko maa 369

HYVINVOINTISUUNNITELMAN PÄÄ-JA ALATAVOITTEET
PERHEEN
TOIMIVA ARKI

ASIAKASLÄHTÖINEN
PALVELUJÄRJESTELMÄ

• Mielen
hyvinvoinnin
tukeminen

• Ennalta ehkäisevien
palveluiden
vahvistaminen

• Vanhemmuuden
ja parisuhteen
tukeminen

• Lapsen ja perheen
kasvuympäristöön
vietävät palvelut

• Hyvinvointitaitojen
vahvistaminen

• Järjestöjen ja seurakuntien
roolin vahvistaminen
osana palvelujärjestelmää

VÄESTÖENNUSTE ETELÄ-KARJALA 2010–2040

Ikäjakauma

80 000

85– v.

16–24 v.

64 000

75–84 v.

6–15 v.

48 000

65–74 v.

0–5 v.

32 000

25–64 v.

16 000
0
2010

2015

2016

2017

2018

2020

2030

2040

• Rinnakkaisen työn
vahvistaminen

Ota kantaa
–päihdetilannekysely 2018

HYVINVOINNIN OSA-ALUEET
Lappeenrannan lasten
parlamentti
2019

Ihmissuhteet

Osallisuus

Oppiminen

Terveys

Turvallisuus

LÄHTEET: SOTKANET, TILASTOKESKUS, LAPSEN AIKA – KOHTI KANSALLISTA LAPSISTRATEGIAA 2040. VALTIONEUVOSTON JULKAISUJA
2019:4, EKSOTE, ETELÄ-KARJALAN LIITTO

Maakunnallinen nuorten
vaikuttamiskysely ja
-päivät 2019

Imatralainen
esikouluryhmä
2019

OSALLISUUS
Lasten, nuorten
ja perheiden
palveluihin liittyvä
kysely eteläkarjalaisille
vanhemmille
2017

Mukana lasten ja
nuorten näkemyksiä
eri puolilta
Etelä-Karjalaa.

Ryhmä 1: Eksoten ja kuntien kasvatus- ja opetustoimen yhteiset prosessit
Vetäjät: Kirsi Leinonen, palvelupäällikkö Eksote ja Anne Korhonen, palvelupäällikkö, vs. perhepalveluiden
johtaja Eksote

Tehtävä: Miten johtamisella tuetaan yhteistä työtä ja onnistumista
1. Yhteisen toimintakulttuurin luominen ja uudenlaisen johtamiskulttuurin omaksuminen
lapsikeskeisessä työssä
 Henkilöstöllä lupa ja mahdollisuus osallistua yhteisiin tapahtumiin ja koulutuksiin
 Osaamisen vuoropuhelun mahdollistaminen
 Henkilöstön johtaminen eri organisaatioiden alla
 Eri professioiden johtaminen
 Viestinnän merkitys vuorovaikutukselle (miten ilmaista asioita)
2. Toiminta-ajatuksena: Olemme yhtä henkilöstöä lapsen ja nuoren palveluprosessissa
Asiakas/perhe omistaa prosessin
 Yhteisen työn tekemisen edellytyksiä:
o Oman ammatillisen panoksen tuominen tilanteeseen
o Menetelmien yhteiskäyttö
o Riittävän varhaisessa vaiheessa auttaminen toimijat kootaan lapsen/perheen
ympärille
o Toiminta verkostoissa verkosto-osaamisen vahvistaminen
o Tahto tehdä yhteistä työtä
o Tiimityön mahdollistaminen
o Kokeillaan, muutetaan, jos ei toimi
o Uusien alalle tulevien työntekijöiden perehdyttäminen (sisoteperehdyttämiskoulutus)
3. Miten vaikutetaan yhteisen johtamisen onnistumiseen
 Työntekijät tietävät yhteisen asiakasprosessin ja tuntevat toimintamallin
 Työntekijät tuntevat palvelujärjestelmän ja ohjauksen
 Esimies tukee ja tarvittaessa linjaa/määrää
 Yhteisen tiedottamisen vastuu
 Opiskeluhuollon aluetiimien hyödyntäminen
 Asenteisiin vaikuttaminen
 Muistuttaminen yhteisten toimintamallien toteuttamisesta
 Halu löytää yhdessä ratkaisuja, myös vaikeissa tilanteissa
 Luottamuksen ylläpitäminen
 Roolit ja vastuut tiedossa, selkeät
 Yhteinen suunnitelma lapselle/perheelleosapuolten sitoutuminen
 Veso-päiville Eksoten henkilöstöä
 Sisote -perehdyttämiskoulutus + digitallenne

4. Suunnitelma ja lupaus: Luottamuksen ja tiedon lisääminen
 Tiedon jakaminen ja Eksoten palvelujärjestelmän esittely maakunnan alueella

Ryhmä 2: Kohtaamispaikka monitoimijaisen työn alustana
Vetäjät: Hannu Hakalisto ja Hanna Bohm

Kohtaamispaikka monitoimijaisen työn alustana
Lähtökohtana kohtaamispaikkojen pilotoinnille on Lape -hankkeen valtakunnalliset linjaukset. Eksote päätyi
omissa perhekeskustavoitteissaan virtuaalisen perhekeskuksen (=perhemetro) ensisijaiseen toteuttamiseen.
Tämän rinnalle pilotoidaan 2 kuntakohtaista kohtaamispaikkaa, toinen Savitaipaleelle ja toinen
Taipalsaarelle. Ne synkronoidaan virtuaalisen perhekeskuksen kokonaisuuteen.
Kohtaamispaikan suunnittelusta, toteutuksesta ja toiminnan koordinoinnista vastaa maakunta, kunta,
järjestöt tai seurakunta. Toimintaa voivat olla toteuttamassa eri arvo- ja kulttuurilähtökohdista tulevat
toimijat. Eksote koordinoi ja kehittää maakunnallista kohtaamispaikkatoimintaa.
Toiminnan sisältö ja kohderyhmä muotoutuvat kunkin kunnan omien tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi.
Kohtaamispaikkatoiminnan valtakunnallisia kriteereitä ovat muun muassa:
SUUNNITELMALLISUUS:





Toiminta perustuu toimijoiden väliseen sopimukseen, yhteisiin tavoitteisiin ja
toimintasuunnitelmaan. Toimintaa suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.
Lisäksi vapaaehtoiset ja muut toimijat osallistuvat suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen omien
näkökulmiensa pohjalta.
Toiminta on ammatillisesti koordinoitua, ohjattua, jatkuvaa ja säännöllistä.
Kohtaamispaikkaverkostolla on yhdessä sovitut yhteistyökäytännöt.

KOORDINOINTI:








Toiminnan koordinoinnista ja organisoinnista vastaa nimetty henkilö.
Toiminta on avointa kaikille lapsille, nuorille ja perheille, hyvien kulkuyhteyksien päässä.
Tilat ovat turvalliset, pysyvät ja viihtyisät.
Aukioloajat ovat säännölliset, joustavat ja monipuoliset ja käyttäjien tarpeiden mukaiset.
Toimintaan voi osallistua ilman ajanvarausta tai ilmoittautumista.
Toiminta on pääsääntöisesti maksutonta.
Toiminta on päihteetöntä ja väkivallatonta.

TUKI JA OHJAUS:




Kohtaamispaikassa on tarjolla asiantuntemusta ja osaamista yhteisöllisen toiminnan
toteuttamiseksi.
Kohtaamispaikkaan voidaan tarvittaessa tuoda ammatillista osaamista ja palveluja, jotka
mahdollistavat perheiden varhaisen ja kynnyksettömän avunsaannin, neuvonnan ja tuen.
Kohtaamispaikassa voi toimia ammatillista ohjausta saavia vapaaehtoisia sekä
kokemusasiantuntijoita, joita kohtaamispaikan verkosto tukee. Yhteisöllisyyden vahvistamiseksi
lapsille, nuorille ja vanhemmille tarjotaan mahdollisuus osallistua toiminnan toteuttamiseen.

Ryhmässä mietittiin Taipalsaaren pilotin kautta kohtaamispaikan tarkoitusta, tavoitetta ja hyviä käytänteitä.
Taipalsaarella on tavoitteena käynnistää kohtaamispaikkatoiminta, joka tukee kuntalaisten hyvinvointia ja
vastaa tarpeeseen.

Toimivan kohtaamispaikan lähtökohtia:


















Kohtaamispaikassa työntekijä vastaanottajana – palvelua on aina saatavilla, ovet ovat avoinna
Toiminnan tavoitteet ja tarkoitus on määriteltävä tarkasti
Yhtenä tavoitteena vahvistaa ja lisätä yhteisöllisyyttä
Järjestöjen rooli konkreettiseksi
Koordinaation merkitys on tärkeä, toimijat tunnistavat yhteiset toimintaperiaatteet
Koulutus, tiedon kerääminen ja jakaminen, jatkuva oppiminen
Riittävät resurssit
Ilmaista tilaa ei ole olemassa (vrt. Kuutinkulma)
Tilojen moninainen hyödyntäminen, asiakaslähtöisen toiminnan järjestäminen
Hyvin toimivasta nuorisotilasta mallia kohtaamispaikkatoimintaan?
Matalan kynnyksen toiminta
Yhtenäinen tiedottaminen
Kumppanuussopimukset (kunta ja yhdistykset)
Avoin varhaiskasvatus
Vastinpari kuntatyöntekijä - järjestötyöntekijä
Mitä on jo olemassa? Päällekkäisyyksien välttäminen, hyviä käytänteitä ei kannata muuttaa, jos
tarvetta ei ole
Etelä-Karjalan yhdistykset ry – jo olemassa olevan toiminnan kartoitus maakunnan alueella?

Kohtaamispaikkatoiminnan koordinointi ja johtaminen edellyttää:














Yhteistyökyky kunnan ja järjestöjen sekä kuntalaisten välillä
Verkostoituminen
Resurssit
Jo olemassa olevan kartoitus
Tarvekartoitus, asiakaslähtöisyys
Jatkuva dialogi asiakkaiden ja järjestöjen välillä
Asiantuntijuuden arvostus, molemmin puolin
Hullu luovuus
Rajojen ylittäminen
Innostus
Selkeät tavoitteet
Sitoutuminen
Ennakkoluulottomuus

Ryhmä 3 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen digitaalisin keinoin
Vetäjät: Sanna Imeläinen ja Maija Ström-Ripatti
Taustalla ajatuksia palaverista hankesuunnittelija, sosiaalityöntekijä (YTM) Sonja Soinin kanssa.
Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena, Pelastakaa Lapset:


Johtamisen kysymykset ovat digitalisaation ydinasioita… digiä ei tehdä digin takia…



Digitalisaatiota tulisi johtaa työtavan muutoksina -> Miksi aletaan toimimaan uudella tavalla?
Perustelut ovat tärkeitä, jotta tiimien on helpompi ottaa uudet työtavat käyttöön!



Palvelupolku on yksi muutosjohtamisen työkalu



Organisaation näkökulmasta usein mietitään palveluita, kun asiakas tulee palveluiden piiriin, mutta
tärkeää on miettiä -mitä tapahtuu ennen ja jälkeen? Prosessi alkaa jo ennen kontaktia palveluiden
tarjoajaan.



Ennen palvelua tulisi miettiä lapsen/nuoren/perheen osalta: Mikä motivoi etsimään palvelua
(tarve?), mistä tietoa etsitään ja miten palveluun otetaan yhteyttä?



Tutkitun tiedon mukaan nuoret itse toivovat nimettömiä kanavia ensimmäiseen yhteydenottoon/
keskusteluun (ei ole valta-asetelmaa)



Vaikuttavat, oikea-aikaiset ja ennaltaehkäisevät palvelut lähtevät asiakkaista. Kuinka saadaan
lasten, nuorten ja perheiden ääni oikeasti kuuluville, kun palveluita suunnitellaan.



Lasten ja nuorten näkökulma tulisi kysyä heiltä itseltään!



Pelastakaa lapsilla hanke digisosiaalityöstä, ote verkkosivuilta ”tutkimme yhdessä lasten ja nuorten
kanssa, mitä nämä digitalisaation mahdollisuudet voisivat konkreettisesti olla sosiaalityössä. Tältä
sivustolta löydät kokeilujamme ja pohdintojamme.”



Pelastakaa lasten koulutusta: Digiverkosto on oppimisverkosto, joka kokoontuu verkossa kerran
kuukaudessa syyskuusta 2019 huhtikuuhun 2020. Osallistujia todennäköisesti myös Eksoten
alueelta.

1 Määritellään kyseessä oleva asia ja sen tämänhetkinen tila (esim. mitä kukin ryhmän jäsen/hänen
organisaationsa tällä hetkellä tekee kyseisen asian eteen omassa työssään)
Alla tehtävät jotka alustivat keskusteluun. Työryhmässä käytiin keskustelua nykyisistä palveluista ja miten
palvelut löytyvät. Hankalaksi koettiin termistö, ymmärtävätkö asiakkaat palvelun tarjoajan käyttämää
”kieltä”? Tietoa on haastavaa löytää, tulisi tietää mitä hakee! Tiedon päivittäminen on ikuisuuskysymys!
Tehtävä 1)

Aseta kelloon hälytys 10 minuutin päähän. Ota kynä käteen. Käytä tussitaulua tai paperia. Asetu asiakkaan
rooliin ja mieti asiat hänen näkökulmastaan.

1. Mieti, milloin asiakkaat tulevat teidän yrityksenne vaikutuspiiriin. Mikä on ensimmäinen vaihe, jolloin hän
saa teiltä palvelua? Kirjaa tämä kohta keskelle paperia tai tussitaulua. Älä kirjoita vielä mitä palvelun aikana
tapahtuu. Vain tämä ensimmäinen kohta.
2. Mieti seuraavaksi mitä tapahtuu ennen kuin asiakas tulee yrityksenne vaikutuspiiriin? Mistä hän tulee,
minkä tehtävän hän haluaa suorittaa? Kirjaa nämä asiat taulun tai paperin vasempaan osaan.
3. Tee sama jälkipuoliskolle. Mitä tapahtuu teidän palvelunne jälkeen? Mihin asiakas menee ja mitä hän
tekee?
4. Täytä nyt viimeisenä palvelun aikana tapahtuvat vaiheet.
5. Tämä kaikki pitäisi pystyä tekemään 10 minuutissa!
Tutki lopuksi luomaasi palvelupolkua ja mieti, oletteko läsnä niissä kanavissa ja hetkissä, jotka ovat
asiakkaalle merkityksellisiä.
Millaista palvelua tarjoatte eri vaiheissa? Vastaavatko palvelun aikana tapahtuvat asiat sitä, miksi asiakas
ylipäätään tulee teidän palveluidenne pariin (ennen-vaihe)? Tukevatko palvelun aikana tapahtuneet asiat
sitä, minne asiakas on menossa seuraavaksi (jälkeen-vaihe)?
Tämä on hyvin yksinkertaistettu harjoitus, mutta tarjoaa nopeita oivalluksia. Se voi nostaa esille todella
monta mielenkiintoista kysymystä omaan liiketoimintaanne liittyen. Kirjaa ne ylös ja varmista, että sinulla
on vastaus jokaiseen niistä tämän päivän päätteeksi.
Tehtävä 2)
Parit eri organisaatioista (toinen on asiakkaana parin organisaatiossa)
Miten/ Mistä etsit tietoa toisen organisaatiossa asiakkaan näkökulmasta
Mistä asiakkaana löydetty tieto löytyy ja miltä näyttäytyy? Miten asiakas ottaa yhteyttä palveluun?
Käytiin läpi Eksoten/ yhteisiä digipalveluita, joita on tällä hetkellä käytössä/ kehitteillä?
-

chat (Onks tää normaalia-chat) /Sanna

-

virtuaalinen perhekeskus / Maija

-

Palvelutietovaranto/ Suomi.fi

-

Oma olo

-

Aikuissosiaalityön chat

-

Valtakunnalliset chatit

2 Pohditaan, mitä voidaan yhdessä tehdä asian eteen seuraavaksi (jos ehtii, niin voi miettiä myös millä
aikataululla ja miten vastuutettuina)
Koordinointi koettiin erittäin tärkeäksi, paljon toimijoita myös järjestöpuolella (ei pelkästään suuremmissa
organisaatioissa). Johtajien sitouttaminen, jotta lähtee etenemään. Rohkaisu!
3 Mietitään, mitä asian edistäminen edellyttää eri organisaatioiden johtamiselta
Luottamus on tärkeässä roolissa, vaatii johdon sitoutumista. Digipelon vähentäminen! Johtaminen
mahdollistaa digipalveluiden kehittämisen.
On tärkeää miettiä palveluita yleensäkin kehitettäessä, mitä uutuusarvoa asiakas saa?

Ryhmä 4: Perheiden terveellisten elintapojen tukeminen monitoimijaisena yhteistyönä
Vetäjät: Sanna Natunen, Aija Rautio
Mitä tehdään elintapojen osalta nyt:
- paljon erilaisia toimienpiteitä, joita kirjasimme 58 kpl
- mm. liikuntaneuvonta, päihdeoppitunnit, vanhempien ja perheiden illat, vasu-keskustelut,
perhetyö, erilaiset harraste- ja kerhotoiminnat, mallioppiminen, liikenneturvallisuustyö
Missä kipupisteitä ja aukkoja?
- tarvitaan uusia toimintamalleja käyttöön ja motivointia
LUPAUS: lisäämme yhteistyötä yli toimintarajojen ja jaamme osaamista
(monialaisuus)
- tiedotus ja perheiden tavoittaminen
o tehdään paljon hyviä asioita, mutta tieto toimista on pirstaleista
LUPAUS: parannetaan tiedottamista
- uni ja jaksaminen on haaste ja siihen tarvitsemme lisää toimenpiteitä
- perheiden tuki
o kasvatuskeskustelut perheen kotona olisi hyvä saada uudelleen käyttöön
o asiakkaan kohtaaminen, aika, rohkeus ja esimerkin näyttäminen

RYHMÄ 5 Lapsiperheköyhyys yhteisenä haasteena
Vetäjät: Pirjo Tiippana, Kaisa-Liisa Pehkonen-Suoranta, Anu Koponen

Alustus:
(Karvonen, Mäntylä, Salmi THL, Ristikari 2016 tutkimusta, THL Minna Salmi, Perheiltä koottua tietoa )
Köyhyys on sellaisten voimavarojen puuttumista, jotka mahdollistavat toimimisen kussakin yhteiskunnassa
tavanomaisella tai yhteisesti hyväksytyllä tavalla (Peter Townsend)
THL:n tutkimuspäällikön Minna Salmen mukaan lapsiköyhyys on lisääntynyt 22 prosenttia viidessä
vuodessa. Viimeisimmät valtakunnalliset pienituloisuustilastot vuodelta 2017 kertovat, että Suomessa on
150 000 köyhää lasta, eli noin 15 %. Vuonna 2012 luku oli 123 000. Kasvua on siis yli viidennes, Salmi sanoo.
Kasvu on jyrkintä pikkulapsiperheissä. ”Vauvaperheen köyhyys on vaarallisinta” (Ristikari 2016), päätelmä
perustuu toimeentulotukea saaneissa perheissä kasvaneiden lasten myöhempien elämäntapahtumien
analysointiin.
Yksinhuoltajaperheissä yleisempää, enemmän kuin joka neljäs yh-perhe lukeutuu köyhäksi. Tutkimus
osoittaa, ettei työ köyhissä lapsiperheissä ole parasta sosiaaliturvaa, eikä korkeinkaan koulutus suojaa enää
köyhyydeltä (pätkätyöt, osa-aikaisuus, huono palkkaus).
Pelkkiin tuloihin perustuvat köyhyyden mittarit jättävät monet köyhyyden osatekijät huomioimatta:
 aineellisen köyhyyden lisäksi; terveys ja turvallisuus, koulutus, kaveri-ja perhesuhteet,
riskikäyttäytyminen, koettu hyvinvointi ja palvelut. Esim. nuorten huume- ja alkoholikokeilut voivat
johtua ystävien puutteesta ja yksinäisyydestä, sosiaalisten suhteiden jännittyneisyydestä.
 köyhyysongelmat sekä kuormittavat perheen arkea että periytyvät, lisäävä aikuisten, lasten ja
nuorten syrjäytymisriskiä, ahdistusta, masennusta, parisuhteen kuormitusta, vanhemmuuden laatu
heikkenee
 Pikkulapsiperheissä tilanne on vaikea, menojen kattaminen tuloilla. Erityisesti äidit kokevat tämän
(kantavat usein vastuuta arkitaloudesta). Pikkulapsiperheiden äidit kokivat toimeentulon hankalaksi
useammin kuin äidit lapsiperheissä keskimäärin.
 Aineellinen huono-osaisuus näkyy kenkä- ja vaatehankinnoissa, ahdas asuminen on tyypillistä.
2018 Imatran seurakunnan diakoniatyö on avustanut 99 taloutta joissa oli lapsia, vuonna 2017 sama luku oli
76. Vuonna 2019 määrä näyttää ylittyvän vuoden 2018 luvuista. Avustukset ovat siis kasvussa.
Mitä kuuluu perheiden puheissa:
-

-

pikkulapsivaihe on tiukka (kodinhoidontuki, pätkätyöt, matalapalkkaisuus)
vaatetus tuottaa ongelmia, kierrätys ja kirppikset eivät onneksi ole enää hävettävä tapa hankkia
vaatetta ym. tarpeellista. Hope ja Pela ovat monelle tärkeässä roolissa, myös srk edulliset ruokailut
ja vertaisryhmät.
vaikka molemmat olisivatkin töissä, rahaa menee hoitomaksuihin, kahteen autoon, eletään kädestä
suuhun
kun on oikein tiukalla, ei enää jaksa käydä edes kirppareilla, köyhyys ja rahattomuus vievät voimat
henkisesti sekä fyysisesti

Mitä mieltä olette tästä. Mitä jo tehdään?
-

-

-

-

KELA, Timo Lunden ; työpaikan menetys, ero, monikulttuurisuus, yh – aiheuttavat köyhyyttä ja
taloudellisen ahdingon. Toimeentulotukea haetaan nykyisin vaikka molemmat olisivat töissäkinrahat eivät vaan yksinkertaisesti riitä.
Koponen, EKSOTE; köyhyyden myötä tulevat ongelmat- ahdistuneisuus, mielenterveys,
ylivelkaantuminen, paineet ovat kovat ja vanhemmuus kärsii.
Kylliäinen, päiväkodin johtaja LPR; lapsissa näkyvät oireet jos perhe voi huonosti, ”kilpavarustelu”
näkyy työssä.
Koistinen, koordinaattori, LPR; pikkulapsiperheen arki on tiukka. Iltapäivätoiminnan
maksuvapautuksen lisääntyneet, maksutonta harrastustoimintaa tulisi saada lisää.
Sirpa Nurkkala- Kilpiäinen; henkinen köyhyys, perheen yhteisen ajan puuttuminen ja yhdessä
tekeminen, ei enää ymmärretä että tavallinen arki voi sisältää lapselle ikimuistoisia hetkiäyhdessäolon tärkeys.
Ylitörmänen; Rakennammeko lapsiköyhyyttä? Moni on jo osannut luopua materiasta, painotetaan
elämän laatuun.
Pehkonen-Suoranta; perheen elämäntilanteen muuttuessa tilanne myös muuttuu, nuoret vaativat
enemmän ”statusta” kuin pikkulapset.
Pussinen; Mielikuvia vastaan taistelua on paljon lapsiperheiden elämässä. Diakonia-avustukset ovat
reippaassa kasvussa myös Lappeenrannassa.
Yhteisesti pohdittua; pitääkö kaikki saada kerralla- miten vanhempia voi ohjata nauttimaan
tavallisesta arjesta ilman ulkoa tulevia paineita. Pääsevätkö lahjakkaat, vähävaraisten perheiden
lapset eteenpäin opinnoissaan, ekologisuus tasoittanut kilpavarustelua
kaiken ulkopuolella on äärimmäinen marginaali jota ei saa osalliseksi mihinkään- vakava
syrjäytymisriski
ylisukupolvinen köyhyys- miten katkaistaan

Mitä voisimme tehdä?
-

-

lastenhoitopalveluiden parempi markkinointi (MLL ja SRK tarjoavat palvelua)
ylisukupolviset verkostot, kaikilla ei ole läheisiä ja verkostoja paikkakunnilla, yhteydenotot
paikkakunnalle muuttaviin (palveluista info ja perheen tilanteen kartoitus)
edullisten ja lähes maksuttomien palveluiden markkinoinnin ja tiedostuksen tehostaminen (MLL
risteilyt kesällä, koulujen kerhot, eskareiden liikkuva koulu- liikkarit, edullinen harrastetoiminta
järjestöillä, srk leirit, retket ja muu viikkotoiminta) verkostoissa
KELA;n infopaketti ; Mitä tukia perhe voi saada, ihmiset eivät tiedä
työntekijöistä parit neuvola- sosiaalityöntekijä

Miten viedään asiaa eteenpäin ja miten johtamisella voimme asiaa edistää?
-

-

lyhyellä tähtäimellä lupaamme kutsua yhden yhteistyötahon kukin kertomaan toiminnastaan
paikan päälle. Jos on joku jo olemassa oleva ryhmä, voi kutsua vierailevan tahon esim. Martat
vetämään esim. arkiruuan tekemistä lapsiperheessä.
pidemmällä tähtäimellä tulisi tiedotusta perheisiin päin tehostaa! Virtuaalinen perhekeskus tuo
tähän helpotusta mutta yhteistyötä yli rajojen tiedotuksessa kaivataan.
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