LEHDISTÖTIEDOTE
31.10.2008

Lasten hyvinvointiin muhkea rahoituspotti
Yhdessä Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien kanssa tehtävälle REMONTTI-hankkeelle myönnettiin perjantaina 31.10. mojova kahden milj. euron valtionavustus Sosiaali- ja terveysministeriön KASTEohjelmasta. Tavoitteena on parantaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja uudistamalla kuntien
palvelurakenteita, työkäytäntöjä sekä keräämällä hyvinvointitietoja yhteiseen käyttöön.
Turun palvelusektorin apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä pitää vuoden 2010 loppuun ulottuvaa rahoituspäätöstä erittäin tervetulleena. Hankkeen on suunniteltu jatkuvan vuoden 2013 loppuun asti.
- Tehtävillä muutoksilla päästään kiinni monia lapsia ja perheitä koskevien ongelmien syihin, jolloin kunnissa tehtävää työtä voidaan ohjata seurausten hoidon sijasta enemmän ennaltaehkäisevään työhön.
-

Käytännössä tämä tarkoittaa päiväkotien, koulujen ja vapaa-ajan toiminnan työntekijöille tarjottavaa koulutusta, tukea lastensuojelusuunnitelman tekemiseen ja siihen liittyvään tiedonkeruuseen. Uusien työmenetelmien, kuten tiiviiseen vuorovaikutukseen perustuvan dialogisen verkostotyön, avulla lasten kanssa työtä tekevät osaavat puuttua ongelmiin ja tarvittaessa koota
sopivat asiantuntijat ratkomaan yhdessä perheen kanssa ongelmalliseksi muuttunutta arkea,
tarkentaa Kyttä.

Yhteistyötä yli kuntarajojen
REMONTTI-hankkeen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistamista tehdään VarsinaisSuomen ja Satakunnan lähes kaikissa kunnissa ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen vahvistamisella. Kyseessä ei siis ole Turun oma yksittäishanke, vaikka koordinaatiovastuu kaupungille kuuluukin.
Hankkeessa tehtävä työ kattaa kaikki lapsen kehitysympäristöt. Mukana ovat kuntien toimijoista sosiaali- ja terveystoimet sekä mm. opetus ja vapaa-aika. Lisäksi hankkeeseen osallistuu muita alueellisia
toimijoita, kuten sosiaalialan osaamiskeskukset, lastensuojelun kehittämisyksiköt, sairaanhoitopiirien
psykiatrian tulosalueet, lastensuojelujärjestöt ja korkeakoulut.
-

Tällä hetkellä palvelut ovat asiakkaan näkökulmasta hieman hajallaan, ja pahimmassa tapauksessa ongelmien kanssa painiva kuntalainen joutuu käymään useissa eri paikoissa. Pyrimme
kiinnittämään huomiota myös tähän tiivistämällä yhteistyötä yli hallintokuntarajojen, mutta myös
kunta- ja palvelurakenneuudistuksen hengessä yli kuntarajojen, toteaa apulaiskaupunginjohtaja
Kyttä.
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