ENNALTAEHKÄISEVÄ KÄYNTI ELÄMÄN SIIRTYMÄVAIHEISSA
IDEAN VAHVUUDET:
* Tukea ja apua eteenpäin helpommin
* Ennaltaehkäistään mm. päihde- ja mielenterveysongelmia
* Vähentää mielenterveyshäiriöiden riskiä
* Tapahtuu jo ennen kuin ongelma tullut
* Monen ihmisen auttaminen ajoissa
* Ongelmiin pystytään puuttumaan, kun ne vielä ovat pieniä → taloudellista ja inhimillistä
* Ongelmien välttäminen
* Syrjäytymisen ennaltaehkäisy
* Syrjäytymisen ehkäisy, pidetään mukana sosiaalisessa elämässä
* Sosiaaliset tuet: asumisen tuet ja hoitotuet
→ tietoa näistä
* Henkilökohtainen kontakti, face to face
* Ihminen ihmiselle
* Uusien mahdollisuuksien löytyminen, voimavarojen tunnistaminen → vahvuudet esiin
* Vahvuudet esiin
* Rohkaisu eteenpäin uudessa tilanteessa
* Eri tarjoajia → jokaiselle löytyy sopiva
* Vapaus valita haluaako ottaa palvelun vastaan,
voi myös kieltäytyä
* Vaihtoehtoisia maksajatahoja
* Tuki kohdentuu oikeaan asiaan
* Tuen moninaisuus elämää varten vrt. asiantuntija

IDEAN HEIKKOUDET:
* Miten tarve ja palvelu kohtaavat, jos asiakas ei
hae/ halua apua
* Onko tarve tiedossa? Eli miten tarvitsija hankkii
apua
* Ihmisillä on erilaisia tapoja, kuinka he haluavat
olla kontaktissa. Osa haluaa tavata henkilökohtaisesti, osa puhelin- tai nettipalvelulla. Miten apua
tarjotaan?
* Avun vastaanottaminen nihkeää
* Vapaaehtoisuus → halutaanko käyttää
* Asiakkaiden löytäminen nopeasti
* Kuka koordinoi
* Liian monta muutosta yhtaikaa
* Resurssien ohjaaminen
* Miten löytää oikeanlainen tuki
* Osataanko tarjota oikeanlaista apua/ keinoja
esim. asiantuntija – tukihenkilö- vertaistuki
* Oikea-aikaisuus
* Tavoitetaanko kaikki ihmiset ja avun tarvitsijat?
* Onko holhoavaa?
* Pelko ongelmakeskeisyydestä
* Maaseudun välimatkat/ etäisyydet

Millaisissa siirtymävaiheissa käynnistä olisi hyötyä?
Eläkkeelle jääminen
Lasten kasvaminen ja muutto pois kotoa
Itsenäistyvälle nuorelle
Vakava sairastuminen
Avioero
Ajokortin menetys
Lapsen saaminen
Muuttaminen maaseudulta keskustaan

Työttömyys
Omaishoitajuuden loppuminen (kuolema tai
palvelukoti)
Kun omaishoitajan voimat eivät enää pian riitä
Perheessä on erityislapsi
Muuttaminen toiselle paikkakunnalle
Läheisen kuolema
Päiväkodista kouluun
Äkillinen sairastuminen esim. sokeutuminen,
onnettomuus

Kuka henkilö palvelua tarjoaisi?
Sosiaalityöntekijä
Työterveyshoitaja
Koulukuraattori
Palveluohjaaja
Lääkäriltä tieto, ellei ohjaa eteenpäin esim.
hoitajalle
Järjestöt
Toimintaterapeutti
Tukihenkilö

Life Coach- elämäntapavalmentaja
Psyk. sairaanhoitaja, Psykologi
Pappi/Diakoni
Muistihoitaja
Apteekki (esite → ohjaus eteenpäin)
Neuvola
Tiimi, parityöskentely
Ei erilliskäyntejä, kuljetaan mukana

Mitä muita vaihtoehtoja käynnille olisi?
Chat
Video-ohjaus
Kurssi/ryhmä
Puhelinsoitto
Yleisöluento
Tietopaketti

Skype-kokous, oma ryhmä ja kokoontuminen
netissä
Nettitesti, ohjaus eteenpäin tarvittaessa
Kokemusasiantuntija blogi tms. vlogi
Esitteet
Keinoäly, joka lukee ilmeet ja vastaa ”robotti”

