HUOLIPOLKU/
LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ
OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

I MINULLA EI OLE HUOLTA

OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ
PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT TOISIAAN.
Lasten ja nuorten kasvuoloja seurataan ja kehitetään yhteistyössä kodin,
opetuspalvelujen ja muiden toimijoiden kanssa.
Kukin toimija työskentelee perustehtävän mukaisesti.
Lapset puheeksi- keskustelu toimintasuunnitelman mukaisissa kohdissa.

Vapaa-ajan palvelut, seurakunnat ja järjestöt
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

I MINULLA EI OLE HUOLTA
Työskentely kaikissa palveluissa perustehtävän mukaisesti ja yleinen tuki suunnataan jokaiselle tarvitsevalle.

Palvelut tukevat ja edistävät koululaisten ja opiskelijoiden itsenäistä selviytymistä.
Yleinen tuki suunnataan jokaiselle tarvitsevalle.

KOTI
tukee koululaisten ja
opiskelijoiden itsenäistä
selviytymistä
yhteistyö koulun ja
oppilashuollon sekä muiden
palvelujen kanssa tarpeen
mukaan

KOULU
monipuolisten opetusmenetelmien
käyttäminen
- oppimisen ohjaaminen
- oppimisympäristön kehittäminen
- henkilökohtaisen ohjaamisen
lisääminen
- toimintaohjeiden selkeyttäminen
- samanaikaisopetus
- tukiopetus
- eriyttäminen
- oppimisen apuvälineiden
käyttäminen
- kodin ja koulun yhteistyö
- osa-aikainen erityisopetus
- oppilashuollon tuki
- avustajan käyttäminen opetuksessa
- koulunkäynnin ohjaajan käyttäminen
opetuksessa

PERHEPALVELUT
ennaltaehkäisevät koulu- ja
opiskelijaterveydenhuollon palvelut:
- terveystarkastukset
- kasvuun ja kehitykseen
liittyvien fyysisten ja
psyykkisten sairauksien ja
riskitekijöiden seulonta
- kouluyhteisön
hyvinvoinnin edistäminen
- terveydenhoitajan antama
ensihoito tapaturmissa ja
äkillisissä sairauksissa.
- kuraattoripalvelut

MUUT
Lapset puheeksi – keskustelut
seudullisen
toimintasuunnitelman
mukaisesti.
Lapset puheeksi -keskustelussa
käydään
yhdessä
läpi
lapsen/nuoren arjen asioita
kotiin,
koulunkäyntiin
sekä
harrastuksiin ja vapaa-aikaan
liittyen.
Tarkoituksena on lisätä yhteistä
ymmärrystä lapselle tärkeistä
asioista, jotka vaikuttavat hänen
hyvinvointiinsa
ja
arjen
sujumiseen.

II MINULLA ON HUOLI

lapsi/nuori

III HUOLEMME KASVAA

PALVELUOHJAAJA

Asiakkuus
jatkuu

huoltaja
opettaja
erityisopettaja
sosiaaliohjaaja
kouluterveydenhoitaja
koululääkäri
koulukuraattori

HUOLEN PUHEEKSI
OTTAMINEN:
Otan huolen puheeksi
huoltajan kanssa tietoja
saaden ja tukea tarjoten
sekä ohjaten käyttämään
palveluja

HUOLI EI
POISTU

PERUSTASON
KONSULTOINTI
JA OHJAUS
PALVELUIHIN

HUOLI JATKUU:
Pidetään
oppilaskohtainen
monialainen
asiantuntijatyöryhmä

psykologi

sosiaalityöntekijä

LP keskustelu

LPneuvonpito

HUOLI EI
POISTU

HUOLI EI
POISTU

Perustason
erityispalvelut
perheneuvola
sosiaalihuoltolain
mukaiset
palvelut
terveydenhuolto

Vapaa-aikatoimi, seurak

HUOLI

POISTUU

seurakunnat, järjestöt, vertaistuki

JATKOTOIMENPITEET:
lastensuojeluilmoitus,
lähete
erikoissairaanhoitoon
ym. tarvittavat

II MINULLA ON HUOLI
Pieni huoli ja ihmettely käynyt mielessä.
Luottamus omiin mahdollisuuksiin hyvä.
Ajatuksia lisävoimavarojen tarpeesta
Opetuksen ja kouluterveydenhuollon, koulukuraattorin kanssa yhteistyö tiivistyy, konsultaatio muihin perhepalvelujen toimijoihin
lisääntyy.

KOTI
Kun kotona herää huoli
lapsesta/nuoresta koulussa, otetaan
yhteyttä omaan opettajaan/ryhmän
ohjaajaan tai
kouluterveydenhoitajaan tai
kuraattoriin
Huoltaja voi ottaa suoraan yhteyttä
myös palveluohjaajaan ja/tai
perheneuvolaan.

KOULU
Kun opettajalla tai muulla koulun
henkilökunnalla herää huoli
lapsesta/nuoresta, vanhempien
kanssa keskustellaan mahdollisista
jatkosuunnitelmista.
Huolen huomannut ottaa tarvittaessa
yhteyttä yhdessä vanhempien kanssa
tai heidän luvalla muuhun
ammattilaisverkostoon = pidetään
oppilaskohtainen monialainen
asiantuntijaryhmä, johon muut
ammattilaiset saa mukaan soittamalla
palveluohjaajalle.

PERHEPALVELUT
Kun kouluterveydenhuollon käynnin
yhteydessä tai muissa
perhepalveluissa herää huoli
lapsesta/nuoresta tai perheestä,
vanhempien kanssa keskustellaan
mahdollisista jatkosuunnitelmista.
Terveydenhoitaja ottaa yhteyttä
yhdessä vanhempien kanssa tai
heidän luvalla lapsen/nuoren
opettajaan ja/tai palveluohjaajaan.
Kerrotaan asiakkaalle
mahdollisuudesta soittaa suoraan
perheneuvolaan.

MUUT
Kun ammattilaiselle tulee
tieto tai havainnointien
perusteella
näkemys
lapsen arjessa olevista
kasvuun, kehitykseen tai
elämäntilanteeseen
liittyvistä muutoksista tai
haasteista, hän tarjoaa
huoltajille mahdollisuutta
Lapset
puheeksi
keskusteluun.

Keskustellaan huoltajien kanssa lapsen/nuoren ja perheen arjesta. Varhaisessa vaiheessa kootaan yhteen eri kasvuympäristöjen havainnot ja
muodostetaan yhteinen näkemys siitä, mikä lapsen/nuoren tai perheen hyvinvoinnissa tarvitsee tukea (= verkostoyhteistyö/ LP- keskustelun
hyödyntäminen)

Kun huoli ei edelleenkään poistu
Järjestetään verkostopalaveri eli monialainen ammatillinen työryhmä (LP-neuvonpito), jossa kokoonpano:
1) koulun oppilashuollon työntekijät (ne työntekijät, jotka kunkin lapsen kohdalla tarpeen olla mukana)
2) koulun
oppilashuollon
työntekijät
sekä
sosiaalipalvelujen
työntekijät,
jotka
tarpeen.
Pyyntö
sosiaalipalvelujen
osallistujakokoonpanosta esitetään palveluohjaajalle soittamalla, tekstiviestillä, sähköpostilla mainiten kiireellisyyden taso.
Neuvonpitoon kutsutaan lapsen/nuoren (ja/tai huoltajan) kanssa yhdessä sovitusti ne toimijat ja henkilöt, jotka voivat konkreettisesti
tukea ja edistää lapsen hyvinvointia.
Lapsen ympärille rakennetaan tukeva verkosto ja toimiva arki. Vanhemmat tuovat keskusteluun oman
asiantuntijuutensa. Laaditaan yhteisesti suunnitelma, jossa sovitaan, miten jatkossa tuetaan lapsen arjen
sujumista. Määritellään tavoitteet, yhteistyömuodot, vastuut, aikataulu ja sitoudutaan noudattamaan sovittuja
toimenpiteitä. Sovitaan toiminnan arvioinnista, tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja tulevista
tapaamisista.
Tehdään tarvittavat kirjaukset lapsen/nuoren Wilma/Primus oppilaskohtaiseen muistioon sekä
perhe- ja terveyspalveluiden asiakastietojärjestelmiin ( Effica, Pro Consona).

III HUOLEMME KASVAA
Huolta on paljon ja jatkuvasti, huoli on erittäin suuri.
Omat keinot loppumassa tai lopussa.
Lisävoimavaroja, kontrollia ja muutos tilanteeseen on saatava heti.

KOTI
Sitoutuu suunnitelman
mukaisiin kasvatuksen,
kehityksen ja hyvinvoinnin
edistämisen tukitoimiin kotona.

KOULU
Toteutetaan
suunnitelman
mukaisia
kasvatuksen,
kehityksen
ja
hyvinvoinnin
edistämisen tukitoimia.

PERHEPALVELUT
Lapsen/nuoren kasvua, kehitystä
ja
hyvinvointia
tuetaan
suunnitelman mukaisesti arjen
tukitoimilla kotona ja koulussa.).
Kokonaisvastuu tukitoimista
sosiaalipalveluilla.

MUUT
Tarvittaessa lapsi tai
perhe ohjataan tuki-/
vertaisryhmiin tai
kolmannen sektorin
toimintaan (järjestöt
ja seurakunta)

Laaditaan yhteisesti suunnitelma, jossa sovitaan, miten jatkossa tuetaan lapsen arjen sujumista.
Määritellään tavoitteet, yhteistyömuodot, vastuut, aikataulu ja sitoudutaan noudattamaan sovittuja toimenpiteitä.
Sovitaan toiminnan arvioinnista, tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja tulevista tapaamisista.
Tukitoimien toteutumista ja vaikuttavuutta eri kasvu- ja kehitysympäristöissä arvioidaan yhdessä sovitun ajan kuluttua.

Tehdään tarvittavat kirjaukset lapsen Wilma/Primus oppilaskohtaiseen muistioon sekä perhe- ja terveyspalveluiden asiakastietojärjestelmiin
(Effica, Pro Consona).
Akuuteissa tapauksissa välitön toiminta!

