
 

 

 

 

 

 

 

YHDESSÄ!-ohjelma 

 
Yhteiskehittämispäivä 

Monitoimijainen perhetyö ja 

perhekuntoutus 1.3.2018 
 

Laura Nyyssönen 

lastensuojelun kehittämisasiantuntija 



• 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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Sisältöjä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHDESSÄ! muutoskohteet Pohjois-Savossa  

2.3.2018 Minna Rytkönen 3 

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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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 

 

2.3.2018 5 Lähde: Marjo Alatalo ja Kari Lappi, THL-työkirja  
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Pohjois-Savossa 

2.3.2018 6 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, 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? 
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Kokoava viitekehys lasten ja perheiden hyvinvoinnista 

Vanhempana toimiminen ja 

suhde lapseen 
Lapsen terveys, 

kasvu ja kehitys 

Lapsen ja perheen hyvinvoinnin arviointimalli 

Sosiaalinen  

hyvinvointi:  

perhe ja ympäristötekijät 

- Vanhemmuuden vahvuudet 

- Huolenpito 

- Turvallisuudesta huolehtiminen 

- Kyky tukea lapsen taitoja ja toimintaa 

- Kyky ymmärtää lapsen näkökulmaa 

- Tunne suhteen laatu 

- Kyky asettaa asian mukaisia rajoja 

- Vanhemman toiminnan pysyvyys ja 

ennustettavuus 

- Vanhemman oma arjen ympäristö 
 

 

 

Lapsen 

käsitys 

itsestään 

Lapsen kokemus 

perheestä, 

päiväkodista/koulusta, 

vapaa-ajasta, ystävistä 

- Lapsen vahvuudet 

- Lapsen fyysinen terveys ja 

toimintakyky 

- Lapsen psyykkinen terveys ja 

toimintakyky 

- Sosiaaliset taidot ja sosiaalinen 

toimintakyky 

- Iänmukainen taidollinen ja tiedollinen 

kehitys 

- Lapsen oma arjen ympäristö  
 

- Lapsen lähteisten terveys 

- Toimeentulo 

- Asuminen ja asuinympäristö 

- Perheen historia 

- Sosiaalinen ympäristö – verkostot ja 

yhteisöt 

- Palvelut ja lapsen kehitysympäristöt 

- Päihteiden käyttö 

- Väkivalta 
 

Lähde: Erityis- ja vaativantason 

palvelujen työpajaprosessin raportit.  

Työpaperi 26/2017. THL. Hki. 
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Lapsen kokemus 

ihmissuhteista ja 

turvallisuudesta 



PILOTTISUUNNITELMAN JÄSENNYS-EHDOTUS 

Tavoiteltavat 

muutokset eri 

tasoilla 

 

Keinot ja välineet 

tavoitteiden 

saavuttamiseksi 

Keitä osallistuu ja 

toimijoiden roolit 

Arviointi 

Mittari/Seurantatapa 

Tarkastelupiste 

ja 

vastuuhenkilö(t) 

Asiakkaan avun 

saannin ja 

palvelukokemust

en taso 

 

(esim. tuen saatavuus, 

oikea-aikaisuus, 

osallisuus, hyvä 

vuorovaikutus) 

Kevät-syksy 2018 

 

Pilottiyksikkö ja 

sen vastuuhenkilöt 

 

  

 

 

  

  

Työntekijätaso 

 

(esim. ammattilaisten 

osaaminen, tuen 

saanti omalle työlle, 

työhyvinvointi yms.) 

Eri ammattilaisten 

välisen 

yhteistoiminnan 

taso 

Esim. yhteiset 

toimintakäytännöt, 

yhteiset periaatteet 

yms.) 

Palveluiden 

organisoinnin ja 

paikallisen/alueelli

sen johtamisen 

taso 

(esim. 

asiakastarpeisiin 

vastaaminen yli 

sektorirajojen, 

palvelurakenteiden 

toimivuus, 

yhteensovittava 

johtaminen)  



Laura Nyyssönen 

laura.nyyssonen@pohjois-savo.fi 

p. 044-7183703 

stm.fi/hankkeet/terveys ja hyvinvointi 

#lapemuutos 

#kärkihanke 

 

KIITOS! 
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