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             Lapsi- ja  
             perhepalveluiden 
             muutosohjelma 

   
 
 
 

    
 

PÄIVÄN OHJELMA 
 
 

11.45 Ilmoittautuminen 

12-  Missä mennään LAPEssa ja Posote3 valmistelussa 

Laura Nyyssönen 

Kokemuksia monitoimijaisen perhetyön pilotoinnista 

Pilotointikunnat, yhteistä keskustelua 

Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön paikkaa etsimässä 

Merja Kauppinen, YAMK opinnäytetyö 

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden perhetyön ja tehostetun perhetyön sisältöä ja kehittämistä  

Riikka Mauno, Kokkola 

13.30  Kahvit 

13.50 Learning Cafe-työskentely 

Yhteenveto & miten tästä eteenpäin 

Laura Nyyssönen ja Päivi Malinen 

15.45         Kotimatkalle 

 
 
HUOM!  
 
Valtakunnalliset lastensuojelun avohuollon yhteiskehittämispäivät järjestetään Kuopiossa  
Hotelli Puijonsarvessa 21.-22.11.2018, merkkaa päivät kalenteriin! 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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LAPE muutostyö jatkuu…

Muutosohjelma ei ole ”sote-riippuvainen”.

Hajanaiset palvelut on koottava asiakaslähtöisiksi, jos 
haluamme vähentää lasten hyvinvoinnin ja oppimisen 
eriarvoisuutta. Sitä tarvitaan myös, jos haluamme hillitä 
kustannusten kasvua erityispalveluissa.

Hanke loppuu, LAPE-muutostyö ei! Muutostyö jatkuu 
kunnissa.

Toimeenpanon tuki jatkuu vielä 2019
• Muutosagentit jatkavat tehtävissään 

• Tueksi kuntien ja maakuntien välisen sivi- sote -yhdyspinnan 
vahvistamiseen he saavat viisi kunta-agenttia.

Ammattilaisten yhteistyötä tukevat myös ITLA-säätiön 
levittämät vanhemmuuden tuen näyttöön perustuvat 
menetelmät (Lapset puheeksi, Ihmeelliset vuodet)

Kansallisen lapsistrategian valmistelu on juuri alkanut. Sen 
tulee jatkaa palveluita kokoavaa kehitystyötä ja 
toimintakulttuurin uudistamista lapsen oikeuksien hengessä.

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Kuntamarkkinat: 

http://kuntamarkkinat.fi/blo

git/sotesoppa-ei-keskeyta-

lapsi-ja-perhepalveluiden-

muutostyota/
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KUINKA PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIN VALMISTELU 
JATKUU 2018 - 2019?

Kuntien työskentelyn tueksi Perhekeskustoimintamallin 
työkirja
- valtakunnalliset perhekeskuksen tehtävät (7) on avattu 
konkreettiselle tasolle: 
kriteerit tehtävien toteuttamiseksi

Loppuvuoden 2018 aikana kootaan sähköinen työkalupakki
- jokaiselle perhekeskuksen tehtävälle tarjotaan konkreettisia 
työkaluja, esim. vanhemmuussuunnitelma

Kokeilut ja alueelliset ammattilaisten foorumit kokeilujen 
tueksi

Alueelliset johtamisen verkostot?

Jokaisessa kunnassa perhekeskusyhdyshenkilö

Voisiko maakunnassa olla perhetyön kehittäjäverkosto? 
Vuosittaiset kokoontumiset jatkuvat…

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Yhteinen 
perhe

6.9.2017

Lapsi ja perhe 
keskiössä

13.12.2017

Kuntoutuksellinen 
viitekehys

1.3.2018

Monitoimi-
jainen
yhteistyö ja 
arviointi 
18.4.2018

Perhetyön ja 
perhekuntoutuksen 
erilaiset muodot ja 
sisällöt

19.9.2018

Teemat
- Perehtyminen 

aiheeseen
- Kehittämishaasteet 

koottuna

Teemat
- Lapsikeskeinen 

suojelu 
- kysymyspatteristo

Teemat
- Kuntoutukselliset 
elementit

Teemat
- Monitoimijainen 

työskentely
- Hyvinvoinnin tähti
- Yksi yhteinen 

asiakassuunnitelma

Kohti monitoimijaista perhetyötä ja perhekuntoutusta 
Pohjois-Savossa

Monitoimijaisen 
perhetyön ja 
perhekuntoutuksen 
pilotti kevät 2018-
syksy 2018
Ohjausryhmä

Kysely maakunnan 
henkilöstölle marraskuu 
2017, nykytilanteen kartoitus

Teemat
- Perhetyö palveluna: 

erilaiset muodot ja 
sisällöt

Monitoimijaisen 

perhetyön malli
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MONITOIMIJAISEN PERHETYÖN MALLI
Satu Korhonen, 2018
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Pohjois-Savossa

19.12.20187 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 on ollut 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:
• Monitoimijaisen perhetyön pilotoinnit ja kokeilut (Vastuutiimi, yhteinen 

viitekehys sekä yhteinen asiakassuunnitelma)

Kaikki kootaan raporttiin ja tuotetut työt 
www.lapepohjoissavo.fi
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LAPSEN HYVINVOINNIN TÄHTI – YHTEINEN VIITEKEHYS

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

KOKEILUUN TYÖVÄLINEENÄ!
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MONITOIMIJAISEN TYÖSKENTELYN ELEMENTIT



Laura Nyyssönen

laura.nyyssonen@pohjois-savo.fi

p. 044-7183703

stm.fi/hankkeet/terveys ja hyvinvointi

#lapemuutos

#kärkihanke

KIITOS!

mailto:laura.nyyssonen@pohjois-savo.fi

