Monitoimijainen työote Ohjaamoissa:
Palveluiden yhteensovittaminen - Oikea-aikaisesti oikea tapahtuma/tuki
Miten saadaan yhteen sovitettua oikeat palvelut asiakaslähtöisesti?

SIUN SOTE

elinkeinoelämä

lukio

Kela

Henkilöstövuokrayritykset

ammatillinen koulutus
Nuorisotyö

TE-palvelut

Ammattikorkeakoulu

harrastukset

Sosiaalinen kuntoutus
työvoimapula/osaavan työvoiman saanti
3. sektori

kohtaanto
kuntien työllisyyspalvelut

työpajat

uraohjaus

kuntouttava työtoiminta
Yliopisto

Rikosseuraamusvirasto

Etsivä nuorisotyö
muut toimijat

Esimerkki-Case: yhteensä 109 käyntiä
tai tapahtumaa eri toimijoilla

TE-toimisto 11
tapahtumaa

TE-toimisto 29
tapahtumaa

4/12/2010 - 5/16/2011

Lukion keskeyttäminen

12/28/2014 10/31/2016

TYP 19
tapahtumaa

Avoin ammattiopisto Joensuu 9/20/2010 - 5/16/2011
Avo amo tvp-koulutus

Sosiaalityö 9
tapahtumaa

9/20/2010

3/11/2015 10/31/2016

3/2/2015 - 2/16/2016

6 Ohjaamo-käyntiä 9/20/2010
5/16/2011
Avo amo aikana
Ohjaamo 26 käyntiä Joensuussa

6/21/2010 - 11/18/2014

Ohjaamo alkukartoitus
Perustutkinnon suorittaminen
ammattiopistossa

6/21/2010

Ohjaamon ohjausta ei
saatavilla – katkos

8/8/2016 -

Ohjaamo 9 käyntiä 12/9/2016

1/31/2015
9/7/2011 - 12/19/2014

16 Ohjaamo-käyntiä
opintojen aikana

Opiskelu avoimessa yliopistossa (opinnot jatkuvat edelleen 31.12.2016)
Kuntoutuspsykologi 6 käyntiä

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10/27/2016 12/31/2016
12/2/2015 10/31/2016

2016

”Kaikki tiet vievät Roomaan”

Tavoitteena että kaikki tiet vievät kohti työelämää
 Matka erilainen eri matkaajilla

 Yhden luukun palveluun monen tuutin sisääntulon kautta

Kokonaisvaltainen alkukartoitus: taustat ja mitä asiakas haluaa. Arvostus.
Konkreettinen tuki tunnistamisesta tekoihin

Palveluiden yhteensovittaminen

Pitkän aikavälin tavoitteellisuus

Ura-/ammatinvalintaprosessin konkreettinen edistäminen suhteessa muuhun arjen
toimintaan ja tukeen (tarvittaessa palvelut kokonaisvaltaisesti)

Palveluverkostoa
Kontiolahti

Oppilashuolto
Oppilaan ja opintoohjaus
Tuki- ja erityisopetus
Tukioppilastoiminta
Oppilaskuntatoiminta
Kouluterveydenhuolto

Merkittäviä
yrityksiä:
-Aatelitalo
-AMT-veneet
-Fodesco
-Enerke
-Nanocomp
-Phillips
Medisize
Kontiorannan
varuskuntaalueen
kehittämishanke

Joensuun
seudun
kansalaisopisto

Yritykset (730)

Ohjaamo 2.0rinnakkaishanke

Polkuja
yrityksiin

Avustajan
työstä
silta
työmarkkinoille

Lukio

Koulutus

Ase- ja
siviilipalvelus

Etsivä
nuorisotyö

Muut koulutusasteet ja muodot

Kerho-, retkija
leiritoiminta,
harrastus- ja
vapaaajantoiminta,
tapahtumat

TE-hallinnon
palvelut
ja tvptoimenpiteet

Työvoimapalvelut

Asiakas

Nuorisotalotoiminta
-Kontiolahti
-Lehmo
-Selkie

Nuorisotyö

Kuntakokeilu

Työtä!-hanke

Joensuun
talous- ja
velkaneuvonta

Kuntouttava
työtoiminta,
LAITURI
KELAn palveluntuottajat

Lukkarila
Kotipolku
Rinnetie

Tuetun
asumisen
palvelut

TANE
–starttivalmennus

Aikuissosiaalityö

Terveydenhoitajan p.
Joensuun työterveys

Työpaja
Joensuun
Nuorisoverstas

Kasvatus- ja
perheneuvola

Sosiaali- ja
terveyspalvelut

Kuntoutuspalvelut

Terapiapalvelut
(fysio-, puhe-, toiminta-,
ja ravitsemusTerapia)
Psykiatripalvelut

Lääkäripalvelut
Sairaanhoitajan palv.

Ev.lut. SRK
nuorisotoiminta

Lastensuojelu

Toimeen
tulotuki

KELAn palvelut
ja toimenpiteet

JAKE-hanke
Järjestö- ja
kansalaistoiminta

Nuorisovaltuusto

TYPtoiminta

ULITY-työllisyyshanke (Pokali)

Honkalampi-keskus
(PKSSK)/kehitysvam
mapalvelut/lastenja nuorten palvelut
(Pohjoinen
työryhmä)
-jalkautuvat palvelut
-muut palvelut

Joensuun
konservatorio
Kulttuuripalvelut

Perusopetus
-esiopetus
-alakoulut 9kpl
-Kontiolahden
koulu
(-JOPO-luokka)

Josek Oy

Järjestö- ja
yhdistystoiminta esim.
-4H yhdistys
-Partiolippukunta
Kaiskun kävijät ry
-P-K:n
sosiaaliturvayhdistys ry
-Kontiolahden
työttömät ry
-P-K:n Martat
-SPR
-Joensuun seudun
erilaiset oppijat ry
Kontiolahden yrittäjät
ry

Terveydenhoitopalvelut

Mielenterveys- ja
päihdepalvelut

Erikoissairaanhoito PKSSK

Psykologipalvelut

Kriisiryhmä

Joensuun
kriisikeskus

Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut
Päihdetyöntekijän palvelut

SOVATEK

Nuorisotiedotus- ja
neuvonta

Kontiolahden Ohjaamon toimijakartta
palvelut yhden luukun toimintaperiaatteella, tarpeenmukaiset
palveluohjaukset verkostoon osuvasti ja oikea-aikaisesti
Kontiolahden kunnan
johtoryhmä/
Ohjaamon ohjasryhmä
Järjestötoimijat
Yksityiset
palveluntuottajat +
yritysyhteistyö
Vapaaaikapalveluiden
esimies

Ohjaamo etsivä
nuorisotyöntekijä
Nuoriso-ohjaaja

Kela

Sosiaalihuollon
asiantuntija
Sosiaalityötekijät

Terveyspalvelut
Työllisyyspalvelujen esimies
Työllisyyskoordinaattori
Etsivä
nuorisotyöntekijä
Psykiatrinen
sairaanhoitaja

TEasiantuntija

Opinto-ohjaajat +
kuraattorit

Psykiatriset
sairaanhoitaja

Siun Sote

Konkretiaa Joensuussa: Tunnistamisesta tekoihin

Ohjaamomalli Joensuussa:
• Joensuun Ohjaamomalli rakentuu osaksi Torikatu 17 sijaitsevaa
Nuorten palvelukeskusta, joka käsittää nuorille suunnattuja
palveluja kolmessa kerroksessa
• K16 kahvila, ryhmätoimintaa, harrastepankki, psyko-sosiaalisen
tuen palvelut (alle 18v), etsivä nuorisotyö,
uraohjaus/koulutusneuvonta, työnhakutuutorointi,
aikuissosiaalityö, työllisyyspalvelut, TYP
• Ohjaamotoiminta käsittää lisäksi uusia toimintamalleja TEtoimiston ja oppilaitosten kanssa

Konkretiaa Joensuussa: Tunnistamisesta tekoihin

Etsivä nuorisotyö Ohjaamotoiminnan ytimessä
• Etsivän nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tehtävänä on olla läsnä
alle 29-vuotiaiden nuorten keskuudessa sekä tarjota mahdollisuus
turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö
tukee nuorta, joka voi olla ilman koulutus-, työ- tai harjoittelupaikkaa tai
tarvitsee apua palveluihin pääsemiseksi. Toiminta on maksutonta,
vapaaehtoista ja luottamuksellista.

• Etsivän nuorisotyön rooli palvelukentässä on toimia
• ”janan alkupäässä” tavoittamassa nuoria
• rinnallakulkijana palveluissa

Konkretiaa Joensuussa: Tunnistamisesta tekoihin

• Ilmoituksia tullut aikaisemmin ilmoitusvelvollisuuden piirissä
olevilta tahoilta: oppilaitokset ja puolustusvoimat
• Nuoren luvalla tehtyjä ilmoituksia TE-toimistosta ja
sosiaalitoimesta
• Nuoret ovat löytäneet etsivän työn hyvin myös itse tai
kavereidensa/vanhempiensa avustuksella
Muodostunut hyviä käytäntöjä ja vankka pohja etsivän työn
kehittämiselle
Resurssin lisäys: 3  6

Konkretiaa Joensuussa: Tunnistamisesta tekoihin
• Nuoret liikkuvat palvelukentässä melko
sattumanvaraisesti
• Eri toimijoilla vankka ammattitaito
tunnistaa nuoressa tuen tarpeita myös
oman erityisasiantuntemuksen
ulkopuolelta
!! Mitä tapahtuu tunnistamisen
jälkeen?
• Laajennetaan nuoren luvalla ilmoittavien
toimijoiden yhteistyökenttää, jotta
saataisiin ohjattua nuori
tarkoituksenmukaisiin palveluihin oikeaaikaisesti huolimatta siitä, missä
kohdassa palvelujärjestelmää nuoren
tarpeet tulee tunnistetuksi
 KAIKKI TIET VIEVÄT ROOMAAN

Video:

Laura ja Ville kertovat Ohjaamosta saamastaan palvelusta:
https://www.youtube.com/watch?v=fhmGYe6iRgU
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Kiitos loistavalle yleisölle!!

