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Mikä?

• Kokoaa lapsen, nuoren ja perheen käyttämät palvelut
•
•

yhteen.
Helpottaa yhteistyötä lapsen tai nuoren, perheen ja
heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten kesken.
Mahdollistaa lapsen tai nuoren elämäntilanteeseen
sopivien ratkaisujen löytämisen.
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Yhdessä
Sivistystoimi

Sosiaali- ja terveystoimi

Muut

•

•

•

•

•
•
•
•

Suomen- ja
ruotsinkieliset koulut ja
lukiot
Oppilas- ja
opiskelijahuolto:
Peruskoulujen ja
lukioiden kuraattorit ja
psykologit
Liikuntapalvelut
Nuorisopalvelut
Kirjastot
Työväenopisto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppilas- ja opiskelijahuolto:
Koulu- ja
opiskeluterveydenhuolto
Lapsiperheiden perhetyö:
perheohjaus ja kotipalvelu
Suun terveydenhuolto
Mielenterveys- ja
päihdepalvelut
Lastensuojelun avopalvelut ja
jälkihuolto
Perheneuvolat
Lastenpsykiatrian
avohoitoyksikkö
Talous- ja velkaneuvonta
Maahanmuuttajapalvelut
Työllisyyspalvelut
Sosiaali- ja kriisipäivystys
Terveysasemat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omnian ammatilliset
pajat, kuraattorit,
oppilaanohjaajat ja
erityisopettajat
Espoon Poliisi
Espoon seurakunnat
Kela
Vamos Espoo
Ohjaamo
SPR Nuorten turvatalo,
Espoo
Espoon Tyttöjen talo
Espoon Steinerkoulu
Espoon kristillinen koulu
SVEPS Ungdomsverkstad
Espoon kuvataidekoulu
Tanssikoulu DCA
Espoon aikuislukio
Musiikkiopisto Juvenalia
Rytmimusiikkiopisto Tauko

Miten?

1. Puheeksi
ottaminen

2. Tietojärjestelmän
käyttö

3. Yhteyden
muodostuminen

4. Yhteistyö ja siihen
valmistautuminen
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Tajua mut!
Lainsäädäntö mahdollistaa…

• Nuorisolaki 7 c§
– Nuorten yksilöinti- ja yhteystiedot on mahdollista
luovuttaa etsivään nuorisotyöhön
– Nuoren suostumuksella (ilmoituksella)

3

4/27/2016

Tajua mut!
Lakien kannalta oleellista

• Toimintamallin käyttö aina luvanvaraista,
erikseen lupa käytölle ja yhteistyölle
• Ratkaisukeskeisyys: Lapsi tai nuori + perhe
määrittää yhteistyötapaamisessa esille
nostettavat asiat.
• Ammattilaiset eivät keskustele nuoren asioista
keskenään.

Tajua mut!
Toimintamallin käyttöönotto

• Ennen pilotoinnin alkua:

– Lakiasiaintoimiston selvitys toimintamallista
– Tietosuojavaltuutetun lausunto
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Tajua mut!

Kysymyksiä, kommentteja

www.espoo.fi/tajuamut
Projektipäällikkö

Sampo Anttila

p. 043 825 6042

Tajua mut! -koordinaattorit

Anne Valkeapää
p. 043 825 6044
Eeva Kolttola
p. 043 826 6888
etunimi.sukunimi@espoo.fi
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