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Koordinaattorin terveiset
Luet juuri ensimmäistä RESMEprojektin uutiskirjettä!
On the border between
Residential Child Care and Mental
Health Treatment in Europe
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ESME–projektin (2012–
2015) ensimmäinen tapaaminen pidettiin Liettuassa
lokakuussa 2012. Projekti
käynnistyi sujuvasti edeltävän
yhteistyön ja huolellisen
valmistelun siivittämänä.

Projektiryhmämme koostuu taitavista asiantuntijoista, joiden tieto ja
osaaminen tulevat lastensuojelupalveluiden rajapinnan molemmin
puolin – sekä sijaishuollon että
mielenterveystyön aloilta.
Asiantuntijat edustavat kaikkia
projektissa mukana olevia partnerimaita: Suomi, Espanja, Saksa,
Tanska, Iso-Britannia ja Liettua.
Tutkimusnäkökulmia
RESME-tutkimuksen tilannepäivitys
Ensimmäisenä toimintavuotena
projektin asiantuntijat ovat keskittyneet tutkimukseen. Tutkimustavoitteena on ollut koota

partnerimaista hyviä ja lupaavia
käytäntöjä lastensuojelun ja
mielenterveystyön rajapinnoilla.
Kansalliset tutkimusryhmät ovat
muun muassa keränneet tietoa
lastensuojelun ja mielenterveystyön
palvelujärjestelmistä kansainvälistä
yhteenvetoa varten. Osallistuvat
maat edustavat eri hyvinvointimalleja, joten on ollut kiinnostavaa
pohtia miten eri mallit vaikuttavat
lastensuojelun hoito- ja
kasvatustyön taustalla. Tutkimusaineiston muodostavat 38 yksilö- ja
5 fokusryhmähaastattelua
Tutkimuksen yhteenvedon on
tehnyt espanjalainen projektipartneri (Oviedon yliopisto).
Tutkimusaiheesta on tehty myös
englanninkielinen kirjallisuuskatsaus.
Tutkimuksen jälkeen olemme paremmin tietoisia moniammatillisen
yhteistyön haasteista lastensuojelun ja mielenterveyspalveluiden
rajapinnassa. Seuraava askel onkin
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rakentaa työelämälähtöinen,
tutkimukseen perustuva
täydennyskoulutusmoduuli (15 op)
rajapintatyöhön. Projekti on siis
hyvin kiinnostavassa vaiheessa!

”

Projektilta odotan ennen kaikkea
hyvinvointityön esteiden murtamista
ja uusien avausten tekemistä
konkreettisella ruohonjuuritasolla.
Molemmilla puolilla – lastensuojelun
laitoshuollossa ja nuorisopsykiatrian
osastohoidossa – työskennelleenä olen
ottanut projektin ohjausryhmän jäsenyyden suurella ilolla vastaan. Kahden
erilaisen toimintakulttuurin ja osaamisalueen yhteistyö ei ole ongelmatonta, mutta
RESME:n kaltaisilla hankkeilla on mahdollista saada aikaan muutosta. Projektin
kansainvälisyys on ensiarvoisen tärkeää:
katsomalla kauas meidän on mahdollista
nähdä lähelle ja oppia itsestämme” painottaa erityisasiantuntija Susanna
Hoikkala (Lastensuojelun keskusliitto).

Viestintä
RESME-projektin graafinen ilme
valmistui kevään 2013 aikana ja
projektin internetsivut avattiin
toukokuussa. Viimeistellyt
tutkimusraportit ja artikkelit sekä
täydennyskoulutusmateriaali
tulevat valmistuttuaan löytymään
internetsivuilta (www.resme.eu) ja
ovat kaikkien kiinnostuneiden
käytettävissä. RESME-projektia
esitellään monissa tulevissa
terveys- ja sosiaalialan
konferensseissa ja messuilla.
Olethan kuulolla!

RESME pähkinänkuoressa
Toteutusaika: 2012–2015
Budjetti: 485 000 €
Rahoitus: EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma
(LLP), ERASMUS korkeakoulu- ja yritysyhteistyön alaohjelma
Koordinaattori: Turun ammattikorkeakoulu
Partnerit:
•
•
•
•
•

•

University of Oviedo, Espanja
University of Applied Sciences
Hamburg, Saksa
Mykolas Romeris University, Liettua
VIA University College, Tanska
University of Edinburgh, Iso-Britannia
(Skotlanti)
Kibble Education and Care Centre,
Iso-Britannia (Skotlanti)

Kohti täydennyskoulutuksen
pilotointia
Olemme menossa kohti projektin
kiinnostavinta vaihetta – moniammatillisen täydennyskoulutuksen
pilotointia. Koulutus on suunnattu
lastensuojelun sijaishuollon ja mielenterveystyön ammattilaisille.
Kyseessä on ensimmäinen molempien alojen ammattilaisille yhteisesti tarjottava täydennyskoulutus.
Koulutukseen sisältyy sekä teoriaa
että käytäntöä, mutta pääpaino on
vahvasti case-työskentelyssä
lastensuojelun ja mielenterveystyön
ammattilaisten kesken.
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Nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidossa on jatkuvasti hoidossa
lastensuojelun sijaishuollossa olevia
nuoria. Usein heidän ongelmansa
johtuvat enemmän sosiaaliseen
vuorovaikutuksen puutteista kuin
varsinaisista psykiatrisista sairauksista.
Olemme mukana edistääksemme näiden
lasten ja nuorten hyvinvointia ja
mielenterveyttä niin, että heille saadaan
tarkoituksenmukaiset hoidot ja apu.
Odotamme moniammatillisen yhteistyön
tuloksena syntyvää täydennyskoulutusta ja
yhteistyön vaikutuksia työkäytäntöihin”
kertoo ylihoitaja Anita Birstolin (Lasten ja
nuorisopsykiatria, VSSHP).

Pilottikurssi alkaa keväällä 2014
kuudessa partnerimaassa.

Vaikutukset
Projektin innovatiivinen
täydennyskoulutuspilotti tulee
jatkossa täydentämään eri maiden
sosiaali- ja terveysalan koulutustarjontaa.
Lapsen oikeuksien komitea
(Committee on the Rights of the
Child) on huolestunut siitä, etteivät
laitoksiin sijoitetut lapset Suomessa
saa riittävästi tarvitsemiaan
mielenterveyspalveluja. Tähän
ongelmaan RESME-hanke
vaikuttaa lastensuojelun ja mielenterveystyön ammattilaisten
moniammatillista osaamista
kehittämällä.

Lisätietoja:
www.resme.eu
Projektikoordinaattori
hanna.siren@turkuamk.fi
Sisältöasiantuntija
eeva.timonen-kallio@turkuamk.fi
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