
MONITOIMIJAINEN 

PERHETYÖ JA 

PERHEKUNTOUTUS 

13.12.2017 



• LAPE – lasten, nuorten 

ja perheiden palvelujen 

muutosohjelma, yksi 

hallituksen 

kärkihankkeista 

• Pohjois-Savossa 

muutosta tehdään 

samaan aikaan sote- ja 

maakuntauudistuksen 

kanssa 

• Taustalla myös Posote-

työskentely 

MISTÄ ON KYSE? 
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Pirstaleisuus 

Hallintokunta- ja organisaatiolähtöisyys 

Asiakastietojen hajautuminen  

Tuen pitkät viiveet 

• ongelmat kasautuvat ja kustannukset 
nousevat 

Kohtaamisen ja tiedonsaannin ongelmat 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
eriarvoistuminen 

 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 

MIKSI LAPE TARVITAAN? 
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Sisältöjä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHDESSÄ! muutoskohteet Pohjois-Savossa  

14.12.2017 Minna Rytkönen 4 

Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto Erityis- ja vaativan tason kehittäminen 

Kohtaamispaikat 

Erityistä tukea tarvitsevat 

lapset ja heidän perheet 
Integratiiviset mallit 

 

 

 

 

 

 

 Monitoimijainen arviointimalli 

Erityisosaamisen liittäminen osaksi 

perustason palveluja 

Monialainen yhteistyö ja osaamisen 

yhdistäminen erityistason palveluissa 

Lastensuojelun kehittäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoimijainen perhetyö ja perhekuntoutus 

Hyvän perhehoidon mallinnus 

Sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli 
Varhaisen tuen toimintamallit ja yhteis-

toimintarakenteet 

Vanhemmuus ja parisuhde 

Maahanmuuttaja lapset, 

nuoret ja perheet 

Eroauttaminen 

Matalan kynnyksen palvelujen 

verkostoiminen kokonaisuudeksi 

Integratiivisen tuen toimintamallit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma työntekijämalli 

Digitaaliset palvelut 

Monitoimijainen arviointi 

Johtamisen toimintamallit 

Osaamis- ja tukikeskus 

 

 

 
Yksi suunnitelma 

Palveluohjaus 

Systeeminen toimintamalli 

Sote-integroitu vaativan laitoshoidonmalli 

OT-rakenne (palvelut, tutkimus, osaaminen) 

Asukasosallisuus 

Lapsilähtöinen ja lapsen etuun 

perustuva toimintakulttuuri 

Hyvän laitoshoidon malli 

Monimuotoiset perheet 
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Onnistunut integraatio perustuu yhteistoiminnalle 

Eri ammattilaisten ja palveluiden sujuva ja asiakasta auttava 
yhteistoiminta on onnistuneen integraation ydin  
(Petrelius & Aaltio 2017) 

Tarvitaan yhteinen kokoava viitekehys, joka luo riittävän 
jaetun orientaatioperustan kaikille (Mäkelä 2017) 

Tarvitaan rakenne ja yhteisesti sovittu toimintatapa –> 
selkeys, ennustettavuus ja koordinaatio (Petrelius & Aaltio 2017) 

Tarvitaan tietoinen irtisanoutuminen ”paremmin 
tietämisestä” ja sitoutumisen ”kunnioittavaan 
epävarmuuteen”, ei tietämiseen ja dialogisuuteen (Mäkelä 2017)   

Tarvitaan kokonaisvaltaista ja yhteistä tiedon rakentamista - 
tuen tarjoamisen perusta (Mäkelä 2017)  

Yhteistoimintaa ja monialaista arviointia ohjaa lapsen edun 
ensisijaisuus (Mäkelä 2017)  

 

 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 
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Lastensuojelun kehittäminen 

Lastensuojelun kehittämisen taustatyötä on tehty vuosina 
2013-2015 (hankkeet LaskeTut ja LasSe) 

Lastensuojelutyön yhdeksi kehittämisen painopisteeksi on 
nostettu arviointikäytäntöjen ja monitoimijaisen yhteistyön 
kehittäminen 

Lastensuojelun kehittämistyö on tiiviisti osa 
perhekeskustoimintamallin kehittämistä 

Arviointi toteutetaan entistä vahvemmin yhteistyössä 
peruspalvelujen kanssa 

Lastensuojelu on yksi monialaisen 
mallin/yhteistoimintamallin osa, kun perheessä 
monialaisen tuen tarvetta 

14.12.2017 6 Minna Rytkönen 
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MONITOIMIJAINEN PERHETYÖ  

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 

Monitoimijainen perhetyö on monen toimijan tiedon ja 
taidon yhdistelystä rakentuvaa suunnitelmallista ja 
tavoitteellista työskentelyä. 

Koskee perheitä, joissa tarvetta pysyvälle ja lapsen 
tarpeiden kannalta riittävälle muutokselle 

Sisältöelementit työn tukena, työkalupakkina, kun perheen 
kanssa useita toimijoita auttamassa ja yhteistyö tarvitsee 
jäsennystä 

Keskeistä lapsikeskeinen suojelu ja perheen toimijuuden 
tukeminen 
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Uudenlaisen toimintamallin lähtökohdat 

Lasten ja perheiden tarpeita ei määrittele ”asiakkuuden vaihe” 

• Tarja Heino, 2008, tutkimus perhetyöstä: Perhetyössä läsnä elementit 
tutkiminen ja arviointi, ohjaaminen ja tuki sekä kuntoutus ja hoito”. 
Tarvitaan myös konkreettista apua ja ohjausta. Nämä tavoitteet kaikessa 
perhetyössä  SISÄLTÖELEMENTIT  

• Lapsi saattaa tarvita palvelujärjestelmältä myös suojelua 

• Tavoite on, että apu ja tuki on kokonaisvaltainen, oikein mitoitettu ja 
ajoitettu 

 

14.12.2017 8 Lähde: Marjo Alatalo ja Kari Lappi, THL-työkirja  
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Pohjois-Savossa 

14.12.2017 9 Etunimi Sukunimi 

Ohjelmassa tavoitteena kartoittaa perhetyön ja perhekuntoutuksen 
nykytilannetta – kysely kuntien sosiaalipalvelujen henkilöstö 

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö ja lastensuojelulain mukainen 
tehostettu perhetyö arvioidaan kokonaisuutena        

Asiakkaiden kokemukset kehittämistyön tukena -  miten 
mahdollistetaan? 

Yhteistyössä ISO:n kanssa viiden työskentelypajan 
tapaamiskokonaisuus 

• 13.12.2017, 25.1.2018, 1.3.2018, 18.4.2018, 19.9.2018 

• Myös YAMK-opinnäytetyö ja opiskelijan työpanos 

Kokeilu(t) Pohjois-Savossa ja niiden avulla mallien arviointi ja 
asiakkaiden palaute: 

• Pohjois-Savossa on hyviä yhteistyökäytäntöjä, esim. neuvola ja perhetyö 

• Kokemuksia: toteutuuko monitoimijaisen arvioinnin elementtejä 
jossakin? 



LAURA NYYSSÖNEN 

laura.nyyssonen@pohjois-savo.fi 

stm.fi/hankkeet/terveys ja hyvinvointi 

#lapemuutos 

#kärkihanke 

 

KIITOS ! 



MITEN TÄSTÄ 
ETEENPÄIN? 
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Seuraavat tapaamiset: 

• 25.1.2018 

• 1.3.2018 

• 18.4.2018 

• 19.9.2018 

 

Paikkakunnat vielä auki, ehdotuksia otetaan vastaan! 

Teemoina kuntoutuksellinen työ, monitoimijainen työ, 
sosiaalihuoltolain mukainen ja tehostettu perhetyö sekä 
perheiden monimuotoisuus ja osallisuus 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 


