TUKENA-hanke
Uutiskirje helmikuu 2020

Tässä uutiskirjeessä: Hankkeen loppuseminaari, uusi dokumentoitu hyvä käytäntö
Sipoosta, hankkeen loppuraportti sekä kiitokset yhteistyöstä!

Hankkeen loppuseminaari 5.12.2019
TUKENA -hanke päättyy helmikuun 2020 lopussa. Hankkeen loppuseminaari
järjestettiin perheryhmäkotipäivien yhteydessä 5.12.2019 Helsingissä.
Loppuseminaarissa esiteltiin hankkeen tekemään kehitystyötä sekä

hankkeessa tehtyjä havaintoja perheryhmäkotien kehittämistyöstä. Hankkeen
kehittämisehdotuksia ovat muuan muassa:


Valtakunnallinen visio ilman huoltajaa tulleiden kotoutumistyön sekä
perheryhmäkotityön kehittämisen tueksi. Tämä helpottaisi myös
perheryhmäkotien työn suunnittelua.



Prosessinomainen kehittämis- ja koulutustyö toimintamallien
kehittämiseksi ja tuomiseksi käytäntöön. Kehittämistyössä tulisi
kuunnella yksiköstä nousevia kehittämistarpeita. Samanlaiset
toimintamallit eivät välttämättä toimi kaikissa perheryhmäkodeissa.



Ohjaajien osaamisen ja työn tukeminen perheryhmäkodeissa. Tuen
aktiivisella tarjoamisella voidaan parantaa ohjaajien ymmärrystä
esimerkiksi siitä, mitä psykososiaalinen tuki on ja lisätä taitoja tarjota sitä
nuorelle.

Nuorten näkökulmasta nuorten osallisuuden huomioimista
perheryhmäkotien työssä tulisi tehdä suunnitelmallisesti ja pyrkiä yhdessä
nuorten kanssa löytämään erilaisia vaikuttamisen keinoja arkeen. Lisäksi
perheryhmäkoteihin tulisi jatkossa kehittää yhtenäinen rakenne siihen, kuinka
lasten ja nuorten perhesuhteita tuetaan heidän nykyisessä
elämäntilanteessaan. Hankkeessa tehty Perheet puheeksi -työskentely on
yksi tapa lähestyä teemaa.

Lisää tuloksista ja kehittämisehdotuksista voit lukea hankkeen loppuraportista.

Hyvä käytäntö:
Nuoren toimintakykyarvio yhteistyössä koulun ja
perheryhmäkodin kanssa
Nuoren toimintakykyarvion tavoitteena on muodostaa kokonaisvaltainen
näkemys nuoren toimintakyvystä yhdessä nuoren itsensä, opettajan,

omaohjaajan sekä muiden nuoren arjessa toimivien ammattihenkilöiden
kanssa. Perheryhmäkodissa tehtävässä työssä toimintakykyarviota voidaan
hyödyntää nuoren ja omaohjaajan välisen työskentelyn syventämisessä sekä
hoito- ja kasvatussuunnitelman apuna.

Toimintakykyarvio on verkkopohjainen arviointityökalu, jonka avulla nuori,
omaohjaaja, edustaja ja muut ammattihenkilöt arvioivat nuorta yhdessä
nykytilanteen perusteella. Toimintakykyarvio kuvaa esimerkiksi. oppimiseen,
koulunkäyntiin, vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin liittyviä toimintakyvyn asioita.
Sen lisäksi valittavissa on täydentäviä osioita laajentamaan toimintakyvyn
kuvausta.

Sipoossa toimintakykyarviota hyödynnettiin ennen nuoren siirtymistä uudelle
luokalle. Vaikka toimintakykyarvio on kehitetty ennen kaikkea kouluympäristöä
ja oppimisen haasteiden tunnistamista ja tukemista varten, se antoi paljon
tietoa myös perheryhmäkodin ohjaajille. Se on auttanut muun muassa
ennakoimaan nuorelle haastavia tilanteita. Arvio konkretisoi
yksityiskohtaisemmin nuoren toimintakykyä kuin vapaamuotoinen haastattelu.

Toimintakykyarvio on ilmainen palvelu, jota ylläpitää ja hallinnoi Oppimis- ja
osaamiskeskus Valtteri. Voit tutustua toimintakykyarvioon osoitteessa
www.toimintakykyarvio.fi.

Lisää hyvästä käytännöstä voit lukea täältä.

TUKENA -hankkeen loppuraportti
TUKENA -hankkeen loppuraportti on julkaistu. Loppuraportti esittelee hankkeen
tekemää työtä ja työn tuloksia. Lisäksi raportissa esitetään hankkeen
kokemusten ja havaintojen perusteella tehtyjä kehityssuosituksia. Raportin on

tarkoitus toimia oppaana, jota alan toimijat voivat hyödyntää
kehittämistyössään. Hankkeen toteuttamaa työtä voidaan hyödyntää myös, jos
ja kun ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten määrä nousee ja perheryhmäkotien
määrä kääntyy kasvuun tulevaisuudessa.
Loppuraportin voit lukea täältä.

Lopuksi on tullut aika kiittää kaikkia
hankkeen kanssa työskennelleitä
henkilöitä yhteistyöstä, kohtaamisista
sekä yhdessä tehdystä
kehittämistyöstä! Hankkeen työtä ei
olisi voitu toteuttaa ilman
Uudenmaan alueen
perheryhmäkotien, kuntien ja
järjestöjen aktiivisia työntekijöitä.

TUKENA -hankkeen työntekijät
kiittävät hankkeen
yhteistyökumppaneita ja

taustaorganisaatioita sekä toivottavat
kaikille onnea ja menestystä
haastaviin työtehtäviin ilman
huoltajaa tulleiden nuorten parissa!
Hanke päättyy 29.2.2020.
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