NURMIJÄRVEN VARHAINEN AVOIN YHTEISTOIMINTA






mallia kehitetty ja käytetty vuodesta 2006
40 719 asukasta, joista
60,3 % alle 18-vuotiaita vuonna 2012
malli on kuntastrategiassa, valtuusto on hyväksynyt toimintatavaksi kunnassa
kokonaisuutta johtaa poikkisektorinen lasten ja nuorten hyvinvoinnin ohjausryhmä 2008 alkaen - jalkauttaa mallia palveluihin ylisektoraalisesti

KUMPPANUUDET
Neuvola, varhaiskasvatus, koulu ja nuorisopalvelut toimivat tiiviisti kumppanuudessa lastensuojelun kanssa.
Myös poliisi ja seurakunta osallistuvat
toimintaan.

SUUNNITELMALLISUUS
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
laaditaan tiiviissä yhteistyössä kumppanien kanssa.

YDINTOIMINTA
Koko palvelujärjestelmän tehokas kyky vastata lasten,
nuorten ja heidän perheidensä tuentarpeeseen varhain
ja ennaltaehkäisevästi.

ONNISTUTTU LUOMAAN UUDENLAINEN PALVELUKULTTUURI, jossa mahdollisimman varhain toteutuu aito
yhteistyö asiakkaiden, heidän läheistensä ja viranomaisten
kesken sektorirajat ylittäen.
Vanhempi ja lapsi on osallinen ja aktiivisesti mukana kaikissa perheen tilanteeseen liittyvissä asioissa alusta lähtien.
Monipuolinen ja moninäkökulmainen toimintatapa on onnistuttu juurruttamaan arjen työhön kaikissa lasten hyvinvointipalvelussa.

SEURANTA- JA ARVIOINTI
Luotu yhteistyössä THL:n kanssa jatkuvan arvioinnin ja seurannan malli.

Onnistunut ja varhainen avoin yhteistyö toimijoiden välillä
takaa lapselle avun saannin omassa kasvu- ja kehitysympäristössä.

Nurmijärven tarkastuslautakunta on seurannut tavoitteiden toteutumista.

Avoin yhteistyö ja luottamus varhaisessa vaiheessa mahdollistaa tuen antamisen silloin, kun toimintamahdollisuuksia on paljon.

Varhaisen avoimen yhteistyön rakenne kunnassa
Kunnan strategiat
Kunnan johtoryhmä
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ohjausryhmä ohjausryhmä
 kehittää, seuraa, arvioi
Toimiala-asiantuntija (aik. verkostotyön koordinaattori)
 tiedottaa, kehittää, kouluttaa, koordinoi, raportoi
KEHITTÄMISTYÖ JA JUURRUTTAMINEN
On osallistuttu ja onnistuttu hyödyntämään valtakunnallista kehittämistyötä (Stakes/THL: Varhainen puuttuminen 2003-2005 ja II vaihe 20062007, Läheisneuvonpitoprojekti,
yhteinen tutkimus- ja kehittämishanke.
Jatkuva vertaiskehittäjyys Rovaniemen kanssa omana toimintana ja
kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö
ja avoimuus toiminnan esittelemisessä
muille tahoille.
On vältetty resursseja haaskaava projektielämä ja keskitytty pitkäjännitteiseen kehittämis- ja juurrutustyöhön.
VERKOSTOT JA PUHEEKSIOTTAMINEN
Kunnanvaltuusto perusti verkostotyön
koordinaattorin toimen 2007 (2012 alk.
toimiala-asiantuntija).
Henkilöstöä koulutettu laajasti varhaiseen avoimeen yhteistyöhön ja vuoropuheluun. Esim. puheeksiottamisen koulutuksia säännöllisesti työntekijöille vuodesta 2004.

Toiminnalla on onnistuttu vaikuttamaan kaikkeen toimintaan. Sosiaalityöntekijätilanne pysynyt suhteellisen hyvänä, lastensuojelu ei ole sijaishuoltopainotteinen, huostassa olevien osuus alle 18-vuotiaissa ollut vuosia noin puolet siitä, mitä Suomessa keskimäärin, avohuollon asiakasmäärät keskimääräistä alhaisempia. Myös lastensuojeluilmoitusten määrä on keskimääräistä alhaisempi.

