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LASTEN MIELENTERVEYSTYÖN UUDISTAMINEN KESKI-SUOMESSA

Kirsi Mustonen, asiantuntijalääkäri, koulutuksen ja tutkimuksen vastuualue, KSSHP
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2 Lähes 1/10 lapsella on mielenterveysongelmia
¾ hakee apua

¼ saa apua

Suomessa ei ole toimivaa mallia sukupolvien yli jatkuvan huono-osaisuuden interventioon

Palvelut ovat sirpaleiset

Neuvolassa seurataan perheitä, mutta apu jää ohueksi

Tuotamme myös turhaumia ja epäluottamusta
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3 YK:n lasten oikeuksien sopimus, esim.- Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä lapsen edun mukaisesti. Valtion on tuettava vanhempia lasten kasvatuksessa- Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä- Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimintakertomuksen mainintoja vuodelta 2016 (suomalaisten perus- ja ihmisoikeuksien keskeiset ongelmat):”Lapsiasioiden käsittelyssä on puutteita””Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat riittämättömät”
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Syrjäytymisen inhimilliset ja taloudelliset kustannukset ovat isot
(noin 20 000 €/v/henkilö)

”Suurin taloudellinen hyöty yhteiskunnan varojen käytöstä saadaan syrjäytymisvaarassa olevien lasten tukitoimista”
Talouden nobelisti  James Heckman

LASTEN MIELENTERVEYSPALVELUT -VETOVOIMATEKIJÄ JA VAIKUTTAVUUSINVESTOINTI TULEVAISUUTEEN

”Mielenterveys jää herkästi muun terveyden jalkoihin””Kaikkein tärkeintä on lasten mielenterveystyö” 
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, Mediuutiset 13.10.17

”Perheiden täytyy saada alkuvuosina välttämätön tuki. Se edellyttää neuvolan, sosiaali- ja sivistystoimen proaktiivistatoimintaa” professori Juho Saari HS 25.10
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Miksi herään aamulla ja menen töihin?

Ulkoiset tekijät (raha, asema, status)?

Sisäiset tekijät (haasteet, ihmissuhteet, yhteiskunnan palveleminen, auttaminen, tiimityö hyvässä porukassa)?

Saavutan, mutta en lisää hyvinvointiani, pahoinvointini lisääntyy (ahdistus, negatiiviset tunteet, fyysiset oireet)

Saavutan ja hyvinvointini kasvaa

6 ”On parempi olla oma itsensä, kun kaikki muut ovat jo varattuja”

Elämän merkityksellisyyteen tarvitsen yhteyden itseeni ja toisiin ihmisiin

Elämän merkityksellisyys syntyy siitä, että pääsen tekemään itselleni merkityksellisiä asioita siten, että teen itsestäni merkityksellisen myös muille ihmisille
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Miten teen itseni merkitykselliseksi? – osaaminen ja vaikuttavuus

Mikä aika minulla menee merkityksellisen työn tekemiseen? – työnjako ja -mitoitus
Miten turvaamme merkityksellisen työn jatkuvuuden ja muutosprosessin? - vastuutyöntekijä

Miten muodostamme merkityksellinen organisaation? – perhekeskusmalli – monialainen työryhmä

Miten muodostamme merkityksellisen tiimin? - monitoimijaisuus

LASTEN MIELENTERVEYSTYÖSSÄ

Kuinka teen itsestäni merkityksellinen – miten autan vanhemmuuden koostamisessa?8

Näkökulma

Työkalut

Näköalattomuus Toivo - voimaantuminen, -oivallus- ratkaisu

Lapsilähtöisyys
Ongelmapuhe



15.12.2017

5

Luuseri ?Neuvoton ?
Suojautuminen kaapuun

KUINKA KOHTAAN IHMISIÄ HEIDÄN SELVIYTYMIS- JA SUOJAUTUMISKEINOJENSA KANSSA?

Pieni avutonPiikit suojana

Osaanko? Uskallanko?Välttelenkö kohtaamasta?Teenkö virheen (syyllisyys)?Vanhempien reaktiot?Kuka saa sanoa ja mitä?Kuuluuko työnkuvaan?Vallan rakenteet?Itsemääräämisoikeus?Organisaatioiden väliset rajapinnat?

9

Näkymätön lapsi
Parentifikaatio

Kun joku haluaisi tulla kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi –merkitykselliseksi muille sekä itselleen. Omana itsenään.
Tiennäyttäjällä tunne ja ajatus mukana.

10
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ONKO MINULLA ESTEITÄOLLA OMA ITSENI KOHTAAMISTILANTEESSA ?

KUULENKO KOKEMUKSEN ?TYYNNYTÄNKÖ MYÖTÄTUNTOISESTI MIELEN MYRSKYJÄ?ASETUNKO RINNALLE JA TARVITTAESSA TIENNÄTTÄJÄKSI ?

11

TÄSSÄ JA NYT

TIENNÄYTTÄJÄNÄ/RINNALLAKULKIJANA

TAVOITTEENA MUUTOS ARKEEN
Yksinään kukaan ei selviä

MENTALISAATIO- JA RESILIENSSIKYKYÄ –NÄKÖALAA JA MUUTOKSEN MAHDOLLISUUTTA SEKÄ TYÖSKENTELYVÄLINEITÅ

YHTEISÖLLISYYTTÄ JA RINNALLAKULKEMISTA LAPSEN ARJEN LÄHIVERKOSTOON - VETOVOIMATEKIJÄ

12

TRAUMATIETOISUUTTA, RATKAISUKESKEISYYTTÄ JA POSTTRAUMAATTISTA/ELÄMÄÄN JA SEN TUOTTAMIIN KRIISEIHIN LIITTYVÄÄ KASVUA –HYVINVOINTIA

REALISTISTA OPTIMISMIA KUNTOUTUKSEN/VOIMAANTUMISEN/TOIVON/USKON NÄKÖKULMAA – MOTIVAATIO YHTEISTYÖHÖN
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Lapset puheeksi

Oivalluttava ratkaisukeskeisyysarkitaidoksi

Monitoimijaisuus, vastuutyöntekijä

TraumatietoisuusResilienssiMentalisaatioPsykoedukaatioPsyykkinen kasvu

AVOIN DIALOGI

Monialainen työryhmä
FAMILY SCHOOL

Tuotan hyvinvointia

Teenmerkityksellistätyötä jatuotanosaamista

Ei Joku(nen) vaan ihminen itse aktiivisena toimijana

DynaamisuusMulti-dimensio-naalisuus

Ongelmapuheesta

Ratkaisupuheeseen

Lapsilähtöinenennakoivapsykoedukaatio

14 LAPSILÄHTÖINEN ENNAKOIVA PSYKOEDUKAATIO
Raskausaika: liittyneenä vauvan ultraäänitutkimukseen

Vauva-aika: liittyneenä Vane-psyyn ja Esikkoon
Leikki-ikä: liittyneenä Leneen
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The Guardian -lehden mielestä 
erityisesti suorapuheinen Pikku-Myy ja 
itsevarma Muumimamma edustavat 
vahvan naisen kuvaa parhaimmillaan. 
(HS 28.9.17)

Presidentti Tarja Halonen 
muumitaidetta esittelevän 
näyttelyn avajaisissa 
vuonna 2010. (KUVA: 
Peter Jansson)

15 TAVOITTEENA VAHVA VANHEMMUUS 

Ihmisen jatkuva kehitys etenee kriisien 
ja ristiriitojen kautta, jotka tulevat 
yksilön sisältä ja ympäristöstä

Ei pelkää reaktioita, vaikka käynnistyisi kivulias prosessi

Uskallus ajatella ja toimia itse Taito vaihtaa näkökulmaa

Pitää itsestään ja muista
Laajakatseinen ymmärtäjäViisas

Innovaattori

Ei odota valmista.Tarttuu itse toimeen.

Löydänkö auttajana tien tiennäyttäjäksi?Löydänkö itsestäni…

Opettaa ajattelemaan itseSuoristaa syyllisyyttä

16



15.12.2017

9

17
Vaikka neuvolan terveydenhoitaja epäilisi lapsen joutuvan kaltoinkohdelluksi, hän ei aina tiedä, mitä tehdä sen jälkeen. MONIAMMATILLISEN tiimin avulla perheille löytyy helpommin tapa ja paikka avun saamiseen. (Keski-Suomalainen 25.9.17)

18 Ammatillisen kasvun ja asiantuntijuuden tekijät 
Itsereflektio – tilaisuus pohtia omia kokemuksia ja taitoja, kokemuspohjainen käytännön ja tieteen integrointi- Osaan ja uskallan (riittävä luottamus) kertoa tiimissä, miltä minusta tuntui 
kohdata tämä ihminen ja hänen tunteensa (pysähtyä kuulemaan) ja kuinka osasin tai en osannut tyynnyttää/mentalisoida

Resilienssi – tunteiden ja impulssien hallinta, ongelmien syiden analysointi, realistinen optimismi, empaattisuus, omiin voimavaroihin luottaminen ja yrittäminen
Mentalisaatio – taito nähdä ilmikäyttäytymisen taakse, erottaa omat ja toisten tunteet, vastatunteiden merkityksen ymmärtäminen

Altistun myötätuntostressille, kun kuulen empaattisella tavalla vaikeista tunteista ja kokemuksista, kuinka selviydyn ja kasvan sen kriisini kanssa? - työnohjaus
Vaikeiden tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen – mitä suurempi kriisi, sen suurempaan kasvuun se antaa mahdollisuuden – arvot, hyveet, elämänviisaus
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OTAN  ITSE VASTUUN
AMMATILLINEN KASVU

KOKEMUS-ASIANTUNTIJUUS

19

MONITOIMIJAISUUDEN KOULUTUSyhteistyössä KSLaPe:n kanssa22.1.18 j a 21.2.18
LASTEN MIELENTERVEYSTYÖN HOITO- JA PALVELUKETJUN UUDISTAMINENKESKI-SUOMESSA 2017-2019Yhteistyössä KSLaPen kanssa 

20

LASTEN MIELENTERVEYSTYÖN OPAS

TYÖN MITOITUKSET

KEHITTÄJÄVERKOSTO

YHTEISTYÖ-VERKOSTOT

LAPSILÄHTÖINEN ENNAKOIVAPSYKOEDUKAATIO
MONIALAINEN TYÖRYHMÄPERUSTASOLLE(Lasten kuntoutustyöryhmästä?)

TYÖNOHJAUS

RATKAISUKESKEISEN TYÖN OPAS ja OHJAUSVarhaisen tuen asiantuntija Aino Palokangas
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MONITOIMIJAINEN ARVIOINTI

MONITOIMIJAINEN HOITO

PERHEKESKUSMALLI LASTENPSYKIATRIA
INTENSIIVIHOITO MUU HOITO

ENNALTA-EHKÄISEVÄMIELENTERVEYS-TYÖ SAIRAALAKOULU

AVOHUOLTO

LASTENSUOJELU

SIJAISHUOLTO
VALTERI ONERVA

NMI

21

KONSULTAATIO

MONITOIMIJAINEN ARVIO JA TUKI

22
Aikuiset ja lapset saavat kehityspotentiaalinsa käyttöönsä - lapsen kehitys voi tapahtua mahdollisimman hyvässä rauhassa ja turvassa dialogin avulla- luodaan valmiudet (turva) siihen, että kaikesta tarpeellisesta on mahdollista puhua ja rakentavia ratkaisuja on löydettävissä- vaikeisiin tunnesisältöihin tarjotaan välittömiä ratkaisukeskeisiä työvälineitä- kehitysprosessin turvaamiseen tarjotaan valmiuksia ennakoivalla tavalla- positiiviset vanhemmuuden käytänteet ja vanhempi- lapsi vuorovaikutus saadaan elinvoimaksi- sairauksien, kriisien, traumojen ja kehitysesteiden hoitaminen osataan- kehitys tapahtuu kriisien kautta ja tylsyyden kestäminen avaa mahdollisuuden luovaan ajatteluun- johto ja työntekijät sitoutuvat työskentelemään tavoitteiden mukaisesti- hoito- ja palveluketju sekä siihen liittyvä ohjeistus rakennetaan vastaamaan tavoitteisiin, näin sisältö on riittävästi perusteltu ja väestö on sen yleisesti hyväksynyt

Lasten mielenterveyden hoito- ja palveluketjun tavoitteet
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23 Lasten mielenterveystyön yhteistyöverkostot- Kukin omalta osaltaan ja yhdessä yhteisvastuullisesti -

Vien eteenpäin tietoa siitä, mitä merkityksellistä ja vaikuttavaa lasten mielenterveystyötä tarvitaan sekä osallistun sen järjestämiseen

Turvaan merkityksellisen ja vaikuttavuutta tuottavan uudistuksen toteuttamista
Sitoudun ja sitoutan vaikuttavaan ja merkitykselliseen työhön

24 Yhteisöllinen resilienssi
Lapset kasvavat resilienteiksi, kun heidän tärkeät ihmiset uskovat heihin ilman ehtoja ja korkein odotuksin

Ehdoton usko – aikuinen pysyy vakaasti rinnalla kaikissa tilanteissa
Korkea odotus – kunnollinen yrittäminen

Lapset, jotka tietävät vanhempiensa aina näkevän hyvän heissä toteuttavat nämä odotukset
Yhteisöt auttavat vanhempia tarvittaessa rinnalla pysymisen (uskon),odotusten (toivo) ja hyvän näkemisen (rakkaus) kanssa

Tavoitteena on se, että lapset ja aikuiset saavat kehityspotentiaalinsa käyttöönsä tässä epätäydellisessä maailmassa


