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Etunimi Sukunimi 

Lapsen etu  ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen 

 Kaikissa sosiaalihuollon toimissa, jotka koskevat lasta, on ensisijaisesti otettava 

huomioon lapsen etu (5 §) 

 Lapsen edun toteuttaminen lain edellyttämällä tavalla edellyttää työntekijöiltä 

osaamista lapsen kohtaamiseen ja tarpeen mukaan eri ammattiryhmien osaamisen 

hyödyntämistä 

 Lapsen elämään vaikuttavia asioita voidaan tehdä esim. päihde- ja 

mielenterveyspalveluissa tai toimeentulotukikäsittelyn yhteydessä 

 Erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, että lapsen mahdollisuus osallistumiseen ja 

vaikuttamiseen omissa asioissaan on mahdollista 

 Viranomaisten tehtävänä on kerätä tietoa lasten ja nuorten kasvuoloista ja 

sosiaalisista ongelmista sekä välittää tietoa kunnallisen päätöksenteon ja palvelujen 

kehittämisen tueksi.  
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Etunimi Sukunimi 

Sosiaalihuoltolain uudistamisessa perhepalvelujen 

painopiste muuttui 

12.12.2016 

Perhepalvelut 

ilman 

lastensuojelun 

asiakkuutta 

Lastensuojelun 

avohuolto + 

sijaishuolto 
Yleiset perhepalvelut 
(lapsiperheiden 

sosiaalityö, kotipalvelu, 

perhetyö ym.) 

Lastensuojelun 

avohuolto + 

sijaishuolto 



Etunimi Sukunimi 

Perhetyö 18 § 

 Perhetyöllä tarkoitetaan 
hyvinvoinnin tukemista 
sosiaaliohjauksella ja muulla 
tarvittavalla avulla tilanteissa, 
joissa asiakas ja hänen perheensä 
tai asiakkaan hoidosta vastaava 
henkilö, tarvitsevat tukea ja 
ohjausta omien voimavarojen 
vahvistamiseksi ja keskinäisen 
vuorovaikutuksen parantamiseksi. 

 

 Perhetyötä annetaan erityistä 
tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren 
terveyden ja kehityksen 
turvaamiseksi. 
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Etunimi Sukunimi 

Perhetyön sisällöistä 
 Perhetyö voi olla ennalta ehkäisevää tai ns. korjaavaa työtä.  

 

 Perhetyö ei ole ikäsidonnaista. Palvelua on kuitenkin tarjottava erityistä tukea 

tarvitseville lapsille ja nuorille 

 

 Sisällöt  ja työmuodot vaihtelevat perheen tarpeiden mukaan:  

 vanhemmuuden tukemiseen, 

 lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen, 

 kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan,  

 perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa tilanteissa, 

 perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen  

 syrjäytymisen ehkäisyyn  
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Etunimi Sukunimi 

Monimuotoinen perhetyö 

 

 Perhetyötä voidaan tuottaa moniammatillisesti.  Sitä tehdään yleisimmin sosiaalitoimen, 
neuvolan, päivähoidon tai koulun yhteydessä 

 

 Tuottamistavasta riippumatta kyseessä on sosiaalihuollon palvelu, johon sovelletaan 
sosiaalihuollon lainsäädäntöä. Siten palvelusta on annettava viranhaltijapäätös ja 
asiakasdokumentointi tehdään sosiaalihuollon asiakasrekisteriin.  

 

 Perhetyö asiakkailla on oikeus saada sosiaalihuoltolain mukaisesti palvelutarpeen arviointi  
ja omatyöntekijä. Siten esim. neuvolan kautta annettavan perhetyön tulee tehdä tiivistä 
yhteistyötä sosiaalihuollon perhepalvelujen kanssa 

 
 Lastensuojelun kautta saatava tehostettu perhetyö (LsL 36§) on lastensuojeluasiakkaana 

oleville lapsiperheille järjestettävää suunnitelmallista, pitkäjänteistä ja tavoitteellista 
avohuollon tukitoimintaa, joka kytketään tiiviisti osaksi muuta lastensuojelun työprosessia 
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Kotipalvelu 19 § 
 

 Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon 
ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, 
lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin 
sekä muihin jokapäiväiseen elämään 
kuuluvien tehtävien ja toimintojen 
suorittamista tai niissä avustamista. 

 Kotipalvelua annetaan sairauden, 
synnytyksen, vamman tai muun 
vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan 
syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen 
perusteella niille henkilöille, jotka tarvitsevat 
apua selviytyäkseen 1 mom tarkoitetuista 
tehtävistä ja toiminnoista. 

 Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina 
annetaan ateria-, vaatehuolto- ja 
siivouspalveluja sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistäviä palveluja. 

 Lapsiperheellä on oikeus saada perheen 
huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön 
kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin 
turvaaminen ei ole mahdollista 2 momentissa 
mainittujen syiden vuoksi. 
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Etunimi Sukunimi 

Lapsiperheiden oikeus kotipalvelun saamiseen 

 Tarkoituksena on vahvistaa tuen saantia lasten ja lapsiperheiden pulmiin jo varhaisessa 

vaiheessa. 

 Lapsiperheelle on järjestettävä avuksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin 

turvaaminen ei ole mahdollista laissa mainittujen syiden vuoksi 

 Toimintakykyä alentavana syynä voi olla esim. sairaus, synnytys, vamma tai muu 

vastaavan kaltainen syy, kuten uupumus. 

 Erityinen perhe- tai elämäntilanne voi  tarkoittaa esim. vaikeaa erotilannetta, lähiomaisen 

kuolemaa tai sairastumista, tai muuten kuormittavaa elämänvaihetta tai olosuhteita 

 Kotipalvelua on järjestettävä yleisenä perhepalveluna. Myös lastensuojelun asiakkailla on 

vastaava oikeus kotipalveluun 

 Palvelun järjestämisestä ja siihen liittyvistä mahdollisista asiakasmaksuista tai palvelun 

rajaamisesta tai hylkäämisestä tulee tehdä viranhaltijapäätös selkeine perusteluineen 
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Etunimi Sukunimi 

Kotipalvelu jatkuu.. 

 Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu 
opastamalla ja auttamalla perhettä lasten- ja kodinhoidossa ja vahvistamalla arjen 
hallintaa. Kotipalveluna annettava apu voi olla myös konkreettista auttamista kotitöissä; 
siivousta tai tiskausta. 

  

 Tarpeen mukaan asiakkaalle järjestetään niitä palveluja, joista hänen ei ole mahdollista 
selviytyä itse. Tärkeää on rakentaa palvelusta sellainen, mikä vastaa henkilön tai perheen 
tuen ja avun tarvetta.  

  palvelusisältö rakentuu asiakkaan tarpeiden mukaan, ei  siis esim. valmiina 
 palvelupaketteina, joita on tarjolla vain etukäteen rajattu määrä tai tiettyinä aikoina 

 

 Huomioitava SHL 13 §: Kun kyse on lapsen terveyden ja kehityksen turvaamisesta 
kotipalvelua on järjestettävä tarvittavassa laajuudessa niinä vuorokauden aikoina, joina sitä 
tarvitaan 

   

 

 

 12.12.2016 9 



Kotipalvelun saatavuutta pitää parantaa 

• Lastensuojelun kehittämiseksi ja lapsiperheiden kotipalvelujen saatavuuden 

turvaamiseksi hallitusohjelman mukaisesti kohdennetaan muutosohjelman 

rahoituksen lisäksi hallituskaudella 10 milj. euroa/vuosi 

 

• Kotipalvelun määrärahalisäys ei ole korvamerkittyä, vaan on mukana yleisissä 

valtionosuuksissa. 

• Tiedot siitä, minkälaisia sosiaalipalveluja on mahdollista saada, miten niitä voi hakea 

ja mitkä ovat palvelujen saamisen perusteet, on julkaistava helposti saavutettavalla ja 

ymmärrettävällä tavalla (SHL 33 § 4. mom) 

 

- Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisessa valvontaohjelmassa on sovittu, että: 

o Valvontaohjelma tukee hallitusohjelman lapsi- ja perhelähtöisempiä ja ennalta 

ehkäiseviä palveluja kohdistamalla valvontaa mm. kotiin annettavien palvelujen 

saatavuuteen 
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 Kasvatus- ja perheneuvontaa annetaan 
lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun 
ja myönteisen kehityksen 
edistämiseksi, vanhemmuuden 
tukemiseksi sekä lapsiperheiden 
suoriutumisen ja omien voimavarojen 
vahvistamiseksi. 

 

 Kasvatus- ja perheneuvontaan sisältyy 
lasten kasvuun ja kehitykseen, perhe-
elämään, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin 
taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta, 
asiantuntijaneuvontaa ja muuta tukea. 

 

 Kasvatus- ja perheneuvontaa 
toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, 
psykologian ja lääketieteen sekä 
tarpeen mukaan muiden 
asiantuntijoiden kanssa. 
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Etunimi Sukunimi 

Kasvatus- ja perheneuvonta on moniammatillisesti 

toteutettu sosiaalipalvelu 

 Kasvatus- ja perheneuvonta on sosiaalihuollon palvelu, jota toteutetaan 

moniammatillisesti.  

 Toimintaan sovelletaan sosiaalihuollon lainsäädäntöä. Asiakasdokumentoinnin osalta 

tämä tarkoittaa, että palveluun liittyvät asiakaskirjaukset tehdään sosiaalihuollon 

asiakasrekisteriin.  

 Oikeus omatyöntekijään ja oikeus saada palvelutarpeensa arvioiduksi. 

Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä arvioidaan kokonaisvaltaisesti myös 

mahdollinen muu sosiaalipalvelujen tarve.  

 Kasvatus- ja perheneuvolassa psykologi voi arvioida, mitä kasvatus- ja 

perheneuvonnan palveluja tarvitaan,  mutta palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä 

vastaa sosiaalihuollon ammattihenkilölain 3 §:ssä tarkoitettu ammattihenkilö 

(sosionomi tai sosiaalityöntekijä)   
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Etunimi Sukunimi 

Lapsen ja vanhemman 

välisten tapaamisten 
valvonta 27§ 
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Etunimi Sukunimi 

Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta 27§ 

 Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnalla huolehditaan siitä, että 
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu 
tapaamisoikeus toteutuu lapsen edun mukaisesti.  

 Tapaamisten valvonta perustuu joko sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen 
tai tuomioistuimen päätökseen, jossa määritellään tarvittavien toimenpiteiden sisältö. 

 Valvotuissa vaihdoissa valvoja huolehtii, että lapsi siirtyy sopimuksen tai päätöksen 
mukaisesti vanhemmalta toiselle. Tuetuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä 
tapaamisen ajan. Valvotuissa tapaamisissa valvoja on tapaamisen ajan näkö- ja 
kuuloyhteydessä lapseen ja vanhempaan. 

 Valvoja voi päättää, että tapaamista ei aloiteta tai vaihtoa ei suoriteta, tai keskeyttää 
tapaamisen, jos se on välttämätöntä lapsen edun vuoksi. Valvojan on annettava 
toimivaltaiselle lastenvalvojalle kirjallinen selvitys keskeyttämistään tai muusta syystä 
toteutumatta jääneistä sovituista tapaamisista. Valvojalla on oltava tehtävään 
soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus. (22.4.2016/292) 
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Etunimi Sukunimi 

Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta 

 Tapaamisten valvonnan muotoja ovat valvottu tapaaminen, lapsen valvottu vaihto tai  

 tuettu tapaaminen.  

 Säännöksen tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeutta tavata etävanhempaansa. 
Lasta myös suojataan vahingollisilta tapaamisilta entistä paremmin.  

 Toisaalta valvotaan, että huoltajuudesta ja tapaamisoikeudesta tehtyjä päätöksiä 

noudatetaan, jottei lapsi vieraantuisi muualla asuvasta vanhemmastaan 

 Tapaamiset on järjestettävä vahvistetun sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen 

mukaisesti. Kunta voi päättää, miten tuki ja valvonta käytännössä toteutetaan.  

 Palvelu on maksuton 

 Palvelun järjestävä/maksava kunta määräytyy aina lapsen mukaan eli päätös 

tehdään lapselle. Päätös lähetetään lapsen lähihuoltajalle sekä tiedoksi lasta 

tapaavalle vanhemmalle. 
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Etunimi Sukunimi 

Valvojan roolista ja vastuusta 

 Valvovan henkilön tehtävänä on huolehtia, että tapaamiset toteutuvat lapsen edun 

mukaisella tavalla.  

 Tapaamista valvovan tai tukevan henkilön tehtävänä on myös toiminnallaan edistää 

tapaamisen onnistumista ja tukea lapsen ja vanhemman välistä suhdetta. 

 Tapaamista valvova henkilö voi keskeyttää tapaamisen tai päättää, ettei tapaamista 

aloiteta, jos se on välttämätöntä lapsen edun vuoksi 

 Valvojan on annettava toimivaltaiselle lastenvalvojalle kirjallinen selvitys 

keskeyttämistään tai muusta syystä toteutumatta jääneistä sovituista tapaamisista. 

Selvityksen tulee sisältää valvojan tiedossa olevat syyt tapaamisen estymiseen tai 

keskeyttämiseen 
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Etunimi Sukunimi 

27 a § Lastenvalvoja (22.4.2016/292) 
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 Lastenvalvojan tehtävässä voi toimia 

sosiaalityöntekijä tai henkilö, jolla on muu 

tehtävään soveltuva ylempi 

korkeakoulututkinto.  

 

 Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee myös 

henkilöä, jonka tehtäviin kuuluu vastata 

lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 

annetun lain 8 §:ssä tai lapsen elatuksesta 

annetun lain 8 §:ssä tarkoitettujen sopimusten 

valmistelusta. 
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Etunimi Sukunimi 

Valvotut tapaamiset ja lastenvalvojan työ 

 
 Lainsäädäntö edellyttää lastenvalvojilta entistä aktiivisempaa roolia, jotta 

tapaamisjärjestelyt vastaisivat lapsen etua. Lapsen edun arvioiminen on keskeistä 
lastenvalvojan työssä. 

 Kirjallisen selvityksen vastaanottaminen aiheuttaa lastenvalvojalle sosiaalihuoltolain 36 §:n 
mukaisesti toimimisvelvollisuuden.  

 Lastenvalvojan on huolehdittava, että kiireellisen avun tarve arvioidaan välittömästi ja että 
asiakas ohjataan tarvittaessa palvelutarpeen arviointiin (jos arviointi ei kuulu lastenvalvojan 
työnkuvaan).  

  Lastenvalvojan on myös arvioitava yhdessä asianosaisten ja tarvittaessa muiden 
asiantuntijoiden kanssa tarvetta muuttaa sopimusta tai hakea muutosta tuomioistuimen 
päätökseen.  

 Sosiaalilautakunnan ajama kanne tuomioistuimessa on viimesijainen keino toimia. 
Kannetta on kuitenkin lähdettävä ajamaan, jos sopimus tai tuomioistuimen päätös on 
lapselle vahingollinen eivätkä asianosaiset itse lähde hakemaan muutosta.  
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Etunimi Sukunimi 

Muut sosiaalipalvelut 
28 §  

12.12.2016 19 

 

Lomanviettopalveluja ja tukea lomanvieton 

järjestämiseen annetaan perhetilanteen, 

pitkäaikaisen sairauden, vamman tai muun 

vastaavanlaisen syyn perusteella. Erityistä 
tukea tarvitsevalle lapselle tai hänen 

perheelleen voidaan järjestää 

vertaisryhmätoimintaa sekä tukihenkilö- tai 

perhe lapsen terveyden tai kehityksen 

turvaamiseksi. Kaikkien asiakkaiden 
hyvinvointia voidaan edistää myös muilla 

kuin 3 luvussa mainituilla sosiaalipalveluilla. 



Etunimi Sukunimi 

Muut sosiaalipalvelut 28 § 

 Vertaisryhmätoimintaa ja tukiperheitä lapsiperheille  ilman 

lastensuojelun asiakkuutta 

 Lomanviettopalvelut ja tukea lomanvieton järjestämiseen 

sosiaalisten syiden perusteella, esim. vammaiset perheet tai 

vanhukset 

 Mahdollistaa muut palvelut, joita ei ole mainittu laissa tai jotka on 

osoitettu jollekin tietylle asiakasryhmälle tietyin perustein 

  Mahdollisuus kehittää ja lisätä ennalta ehkäiseviä ja 

hyvinvointia tukevia palveluja ja niiden tarjontaa  
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Etunimi Sukunimi 

Sosiaalipalvelut 
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Palvelutarpeen 
arviointi ja 

asiakas-
suunnitelma 

Sosiaalityö ja 
sosiaaliohjaus 

Muun 
lainsäädännön 

mukaiset 
sosiaalipalvelut, 

esim. 
lastensuojelu 

Sosiaalinen 
kuntoutus 

Perhetyö 

Päihde- ja 
mielenterveys-

työ Asumis- ja 
laitospalvelut 

Kotipalvelu, 
kotihoito 

Kasvatus- ja 
perheneuvonta 

Valvotut ja 
tuetut 

tapaamiset 

Muut 
hyvinvointia 

lisäävät 
palvelut, 

esim. 
tukiperheen 

järjestäminen 

 Liikkumista 
tukevat 
palvelut 



Etunimi Sukunimi 

12.12.2016 

Lapsiperheen  asiakasprosessi sosiaalihuollossa 

Tieto tuen 

tarpeesta tulee 
sosiaalihuoltoon 

Kiireellinen 

apu 

tarvittaessa 

heti* 

Muu palvelun tarve 

(esim. 

terveydenhuolto)l 

Lastensuojelu- 

tarpeen 

selvittäminen 

tarvittaessa 

Sosiaalihuollon 

asiakkuus jatkuu  

Lastensuojelun 

asiakkuus alkaa* 

Asiakkuus 

päättyy, kun tuen 
tarvetta ei ole 

Asiakas ottaa itse 

yhteyttä/ 

hakemus/ 

yhteydenotto tai 

ilmoitus muulta 

viranomaiselta/ 

tieto tulee muulla 

tavoin  

Palvelutarpeen 

arviointi 



Etunimi Sukunimi 

Kokonaisvaltainen palvelutarpeen arviointi 

 Henkilöllä on oikeus saada palvelutarpeensa arvioiduksi kokonaisvaltaisesti  

 palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaa virkasuhteinen sosiaalihuollon 
ammattihenkilö, jolla on tarkoituksenmukainen koulutus (36, 41 §) 

– virkasuhteinen sosiaalityöntekijä vastaa aina erityistä tukea tarvitsevan henkilön 
palveluntarpeen arvioinnista 

– tekemisestä vastaavan viranomaisen on huolehdittava siitä, että käytettävissä on 
riittävästi asiantuntemusta ja osaamista 

– jos henkilön tarpeiden arviointi ja niihin vastaaminen edellyttävät muiden 
viranomaisten palveluja tai tukitoimia, on näiden tahojen osallistuttava 
toimenpiteestä vastaavan työntekijän pyynnöstä palvelutarpeen arvioinnin 
tekemiseen 

 Määräajat 

 Huom! lasten huomioiminen aikuisten palveluissa ja toisinpäin  
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Etunimi Sukunimi 

Tarpeita vastaavat palvelut - yhteistyössä 

 Lapsella, nuorella ja perheellä on oikeus tarvitsemiinsa yleisiin sosiaalihuollon palveluihin.  

 Kun yleiset sosiaalihuollon palvelut eivät riitä, lastensuojelun toimenpiteet tulevat mukaan 
viimesijaisena sosiaalihuollon erityispalveluna. 

 Terveydenhuollon kuuluu tarjota niitä interventioita, jotka kussakin tilanteessa ovat 
mahdollisia myös sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisille asiakkaille.  

 Yhteistyössä terveydenhuollon ja lastensuojelun kanssa etsitään lapsen ja perheen edun 
mukainen ratkaisu.  
– Terveydenhuollon tulee aina tarjota osaamistaan sosiaalihuollolle ja lastensuojelulle tueksi, ja 

sosiaalihuollon sekä lastensuojelun tulee tarjota niitä lasta ja perhettä tukevia palveluja, jotka 
parantavat lapsen ja perheen olosuhteita ja mahdollisuuksia osallistua terveydenhuollon palveluihin.  

 Terveydenhuoltolain 69 §:n vaatimus viipymättä järjestettävistä terveydenhuollon 
palveluista tarkoittaa, että lääketieteellisesti tarpeelliseksi arvioidun hoidon on järjestyttävä 
arvioidun tarpeen mukaisesti viipymättä, eikä hoitojonojen odotusajoista tulevien 
takarajojen mukaan.  
– Se ei tarkoita, että jotakin tiettyä hoitomuotoa tulisi lapselle tai perheelle järjestää aina välittömästi, mutta on 

viipymättä tarjottava sellaista hoitoa, joka on sen hetkisessä tilanteessa lääketieteellisen arvion ja sairaanhoidollisten 
näkökohtien  mukaisesti asianmukaista.  
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Etunimi Sukunimi 

Lastensuojelutarpeen arvioinnin kirjaaminen 

 Lastensuojelulain kirjaamisvelvoite alkaa lastensuojeluasian vireille tulosta kuten 
ennenkin. 

 Lastensuojelulain 33 §:n mukaan lastensuojelun työntekijöiden tulee merkitä lasta tai 
nuorta koskeviin asiakirjoihin lastensuojeluasian vireille tulosta lähtien kaikki lapsen 
tai nuoren tarvitsemien lastensuojelutoimenpiteiden järjestämiseen vaikuttavat tiedot 
sekä toiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan kannalta tarvittavat tiedot.  

 Kirjaukset voidaan tehdä selvittelyvaiheessa jatkossakin lastensuojelun asiakirjoihin, 
vaikka lastensuojelun asiakkuus ei ala vielä siinä vaiheessa, kun lastensuojelun 
tarvetta vasta selvitetään. Lastensuojelun tarpeen selvittäminen liittyy 
kuitenkin  lastensuojelun palvelutehtävään, jonka suorittaminen edellyttää 
tiedonsaantioikeuksia, joiden avulla tehtävä on mahdollista hoitaa.  

 Kirjaukset voidaan tehdä selvittelyvaiheessa myös muualle sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjoihin. Asiakastietojärjestelmiin ei ole tarpeen tehdä kalliita muutoksia 
ennen kuin organisaatio liittyy valtakunnalliseen sosiaalihuollon arkistoon. 
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Etunimi Sukunimi 

Lapsi- ja 

perhepalvelujen 

muutosohjelma 

LAPE 
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Etunimi Sukunimi 

Kehittämistyö perustuu kumppanuuteen ja 

verkostojohtamiseen  
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Rahoitus 

40 miljoonaa euroa. 

Pääosin kuntien ja 

maakuntien muutoksen 

tukeen 

Kärkihankkeen 

tärkeänä lähtökohtana 

on kumppanuus valtion, 

kuntien, seurakuntien, 

järjestöjen ja muiden 

yksityisten 

palveluntuottajien 

kesken.  

Monialaiset palvelut 

edellyttävät verkosto-

johtamista, palvelu-

ekosysteemistä ajattelua 

sekä palvelumuotoilun 

osaamista. 

 

  

Kokonaisuus luodaan 

tulevaisuuden kunnan ja 

maakunnan toimintaympäristöön. 

 

Digitaalisuus 

on otettava  

huomioon 

kehitystyössä. 

 



Etunimi Sukunimi 

Maakunta järjestää kaikki lasten ja 

perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut 

ja yhteensovittaa eri tuottajien palvelut 

sujuviksi ja asiakaskeskeisiksi 

hoito- ja palveluketjuiksi. 

Lastensuojelun vaativat 
erityispalvelut 

Lastensuojelu 

Vaativat  

lasten- ja 

nuorisopsykiatriset 

palvelut 

Rikos- 
seuraamusten 
piiriin  

joutuneiden  
palvelut 

Vaativat 

maahan- 

muuttajien ja 

turvapaikan- 

hakijoiden  

palvelut  

Vaativat 
päihdepalvelut 

 

Vammais- 

palvelut 

Erikois- 

sairaanhoito 

Perhekeskus- 

toimintamalli 

Neuvolat, perhetyö 

Varhaiskasvatus 

Digitaaliset palvelut 

Järjestöjen, seurakuntien  

ja vertaistuen palvelut 

Eropalvelut 

Koulu lasten ja nuorten  

hyvinvoinnin tukena 
 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto 

Psykologit ja kuraattorit 

Tukioppilaat ja tutortoiminta 

KiVa Koulu -ohjelma 

Lapsiperheiden palvelut integroidaan kaikilla tasoilla 

Asiakaslähtöinen yhteistyö, 

sujuva tiedonkulku, 

yhteensopivat järjestelmät 
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Lapsen oikeudet  

ja lapsen etu  

Perheiden monimuotoisuus 

 Voimavarojen vahvistaminen 

Lapsi- ja perhelähtöisyys 

   

Muutosta ohjaavat periaatteet 
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Maakunnalliset kehittämiskokonaisuudet 

Toiminta-
kulttuurin 
muutos 

Perhekeskus-
toimintamalli 

Varhaiskasvatus ja 
koulu lapsen 

hyvinvoinnin tukena 

Erityis- ja vaativimman tason palveluiden 
kehittäminen 

Matalan kynnyksen palveluiden verkostointi 

Erityistason palveluiden verkostointi 
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Maakuntien muutoksen tuen elementit 

 Kuntien ja maakuntien LAPE-työn yhteistyörakenteiden luominen  
o Kokoaa kunnat, järjestöt, seurakunnat, oppilaitokset, kuntayhtymät  ym. kehittäjät 

kumppanuuteen,  linkittää SOTE/tulevaisuuden kunta - kehittämistä 
 

 Muutosagentti 
o 100 % valtionavustus 

o Innostaa, valmentaa, viestii, kehittää, koordinoi LAPE-työtä maakunnan alueella sekä 
luo linkin yhteiskehittämiseen 

 

 Koulutus ja valmennus 

o Yhteensovittava johtaminen, muutoskyvykkyys, lapsiystävällinen hallinto, lasten ja 
nuorten kohtaaminen,  Lapset puheeksi -toimintamalli, monialainen yhteistyö 

o Päättäjät, esimiehet, ammattilaiset ; LAPE tarjoaa 
 

 Valtionavustukset  

o (50-80%) LAPEn toimeenpanoon sekä pilotointiin 2017-2018 yhteensä n. 20 milj 
euroa 

 

 Yhteiskehittäminen, vertaisoppiminen sekä arviointi  
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Projektisuunnitelmat  

- LAPE -muutosohjelman toimeenpanosuunnitelma 
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 Teemakohtaisesti valmistelluissa projektisuunnitelmissa on kuvattu, kuinka 

kunkin kehittämiskokonaisuuden toimeenpano toteutetaan maakunnallisissa 

muutosohjelmissa. 

– toteutus tapahtuu maakunnallisen muutostyön kautta 

– tuotettu asiantuntijatyöryhmissä  

 

 Projektisuunnitelmissa kuvattujen toimintamallien ja palvelumallinnosten 

kehittäminen jatkuu syksyllä 2016 työpajaprosesseissa, joihin 

hankesuunnitelmia valmistelevat hakijat ovat tervetulleita osallistumaan. 

 

http://stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/projektisuunnitelmat


Etunimi Sukunimi 

Mallintavat työryhmät - Matalan kynnyksen palvelut sekä 

erityis- ja vaativimman tason palvelut 
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2 a) Lastensuojelun monitoimijainen toimintamalli 

  
Tavoitteet  
Varmistetaan yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa kokonaisvaltainen, monitoimijainen ja 

yksilöllinen, lapsen ja perheen tarpeet huomioiva tuki, arviointi ja apu. Varmistetaan 
arvostavan, lapsia ja perheitä kuulevan kohtaamisen toteutuminen. Hyödynnetään ns. 

Hackneyn mallia ja pyritään systeemiseen toimintakulttuurin muutokseen. 
  
Keinot  

Luodaan lapsia ja perheitä yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti auttava, monitoimijainen 
lastensuojelun toimintamalli, jonka tutkimus- ja tietoperusta on kuvattu. Määritellään:  

• hallinnollis-organisatoriset rakenteet 
• keskeiset asiakastyötä ohjaavat toimintaperiaatteet 
• henkilöstön tarvitsema osaaminen, yhteinen koulutus ja asiakastyön tukirakenteet, kuten 

työnohjaus ja muutostyön tuki  
• mallin edellyttämä johtaminen 

• miten malli kytkeytyy integraatiota vahvistaviin (1a-1c) toimintamalleihin 
• miten mallia kokeillaan maakunnissa 
• miten arvioidaan kokeilujen perusteella mallien toimivuutta ja asiakkaiden saamaa hyötyä 

  



Etunimi Sukunimi 

12/12/2016 35 

Lastensuojelun moniammatillisen toimintamallin pohjana ns. 

Hackney-malli  

 

 

 Uudenlainen tiimirakenne, jossa 
asiakasperheet ovat koko tiimin asiakkaita ja 
aina joku henkilökunnasta on tavattavissa ja 
tuntee perheen tilanteen. Toimistotyöntekijä 
hoitaa ison osan paperityöstä, jotta aikaa 
vapautuisi sosiaalityöntekijöille 
asiakastyöhön. Terapeutti voi tarvittaessa 
tavata perheitä ja toimii työntekijöiden 
reflektiokumppanina.  

 

 Keskeistä perheterapeuttista tietoa 
hyödyntävä, systeeminen sosiaalityö. 
Henkilöstö koulutetaan ja sille tarjotaan 
työnohjaus systeemiseen ajatteluun 
perehdyttämiseksi. 

 

 

 

 

Kuvio 1. Katarina Fagerström (2016) Systeeminen yksikkö 
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2 b) Lastensuojelun perhetyö ja perhekuntoutus  

  
Tavoitteet  
Vahvistetaan lastensuojelun perhetyötä ja perhekuntoutusta työmuotoina siten, että työskentelytavat 

vastaavat lasten ja perheiden tarpeisiin ja ovat vaikuttavia. Määritellään vaikuttavan ja tarpeisiin 
vastaavan lastensuojelun perhetyön ja perhekuntoutuksen keskeiset periaatteet, joiden varaan ko. 

palveluita voidaan rakentaa.  
  
Keinot  

• koostetaan ja hyödynnetään monipuolisesti erilaista tietoa vaikuttavan ja asiakkaiden tuen 
tarpeisiin vastaavan perhetyön ja -kuntoutuksen mekanismeista ja elementeistä  

• määritellään lastensuojelun perhetyön ja perhekuntoutuksen tutkimus- ja tietoperusta 
• kootaan asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksia ja tietoa   
• määritellään koottuun tietoon perustuen vaikuttavan ja tarpeisiin vastaavan lastensuojelun 

perhetyön ja perhekuntoutuksen keskeiset periaatteet   
• määritellään vaikuttavaksi arvioitujen palvelumallien toteuttamisessa tarvittava ydinosaaminen 

lasten ja vanhempien tuen tarpeiden arviointiin perustuen  
• käynnistetään maakunnissa mallinnustyössä koottuun tietoon perustuvia vaikuttavan perhetyön ja 

perhekuntoutuksen palvelumallien kokeiluja  

• arvioidaan kokeilujen perusteella mallien toimivuutta ja asiakkaiden saamaa hyötyä.  
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2 c) Lastensuojelun laitoshoito  

  
Tavoitteet  
Vahvistetaan lastensuojelun sijaishuollon työskentelyä, erityisesti laitosmuotoisessa sijaishuollossa 

siten, että työskentely vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja on vaikuttavaa. Määritellään tutkimus- ja 
tietoperustan sekä asiakkaiden kokemusten perusteella vaikuttavan, laadukkaan ja asiakkaiden 

tarpeisiin vastaavan laitoshoidon keskeiset periaatteet, joiden varaan ko. palveluja voidaan rakentaa.  
  
Keinot  

• koostetaan ja hyödynnetään monipuolisesti tietoa vaikuttavan ja asiakkaiden tuen tarpeisiin 
vastaavan laitoshoidon mekanismeista ja elementeistä  

• määritellään laitoshoidon tutkimus- ja tietoperusta 
• kootaan asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksia ja tietoa   
• määritellään koottuun tietoon perustuen vaikuttavan ja tarpeisiin vastaavan laitoshoidon keskeiset 

periaatteet 
• määritellään vaikuttavaksi arvioitujen palvelumallien toteuttamisessa tarvittava ydinosaaminen 

lasten tuen tarpeiden arviointiin perustuen  
• käynnistetään maakunnissa mallinnustyössä koottuun tietoon perustuvia vaikuttavan laitoshoidon 

palvelumallien kokeiluja  

• arvioidaan kokeilujen perusteella mallien toimivuutta ja asiakkaiden saamaa hyötyä.  
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2 d) Lastensuojelun perhehoito    

  
Tavoitteet  
Vahvistetaan lastensuojelun sijaisperheissä ja ammatillisissa perhekodeissa toteutuvaa perhehoitoa. 

Varmistetaan, että sosiaalityön ja muiden toimijoiden tuki perhehoitoa tarjoaville tahoille sekä sijoitetuille 
lapsille on riittävää ja että tuki vastaa sijoitettujen lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin. 

  
Keinot  
• määritellään tutkimus- ja tietoperustan sekä asiakkaiden kokemusten perusteella perhehoidon 

keskeiset periaatteet, joiden varaan ko. lapsen hyvinvointia varmistavaa perhehoitoa voidaan rakentaa  
• kootaan lasten, nuorten, sijaisvanhempien, syntymävanhempien, työntekijöiden ja muiden keskeisten 

tahojen kokemuksia ja tietoa lapsen kasvua, kehitystä ja turvallisuutta tukevan perhehoidon keskeisistä 
piirteistä 

• tuetaan lapsen, syntymäperheen ja sijaisperheen toimivia vuorovaikutussuhteita 

• vahvistetaan lapsen arkiympäristöissä ymmärrystä sijoitetun lapsen tilanteesta (esim. päiväkoti, koulu)  
• käynnistetään maakunnissa vaikuttavan perhehoidon mukaisia perhehoidon palvelumallien kokeiluja ja 

arvioidaan kokeilujen perusteella mallien toimivuutta ja asiakkaiden saamaa hyötyä  
• suunnitellaan maakunnallisen lastensuojelun perhehoidon toimintakokonaisuus ja kokeillaan sitä 
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2 e) Sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli   

  
Tavoitteet 
Tuotetaan valtakunnallisesti yhdenmukainen ohjauksen ja valvonnan toimintatapa (valvonnan keinot, 

määräajat ja laatukriteerit). Vahvistetaan sijoitettujen lasten ja nuorten tarpeiden kuulluksi tulemista ja 
mahdollisuuksia vaikuttaa omiin kasvuyhteisöihinsä. Varmistetaan sijoitettujen lasten ja nuorten 

oikeusturvan toteutuminen sekä vahvistetaan heidän tietoisuuttaan omista oikeuksistaan.  
  
Keinot  

• selkiytetään valvontaa tekevien eri toimijoiden roolit  
• määritellään selkeät sijoitettujen lasten ja nuorten yhteydenottotavat omaan sosiaalityöntekijään ja 

valvoviin viranomaisiin  
• luodaan sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointia ja palvelukokemuksia kartoittava seuranta- ja 

raportointimenetelmä. Koottavan tiedon avulla kehitetään ja ohjataan sijaishuollon palveluita  

• huomioidaan erityisesti perhehoidon ohjaus ja valvonta 
• tehdään valvonnan kehittämisessä yhteistyötä sijoitettujen lasten ja nuorten kanssa   

• huomioidaan valvonnan kehittämisessä soten tuomat palveluiden järjestämisen ja tuottamisen 
muutokset, valvontaviranomaisia koskevat uudistukset sekä yksityistä sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö sekä valinnanvapautta koskevat linjaukset 

• selvitetään, miten valvonta maakuntien ja yhteistyöalueiden toimintaa sekä miten valvontaa 
koordinoidaan kansallisesti  
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Mistä lisää tietoa LAPEsta? 
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 LAPEn omat verkkosivut  

http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut 

 Seuraa Ajankohtaista-sivua 

http://stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/ajankohtaista 

 Esitteet, hanke- ja projektisuunnitelmat sekä maakuntakierroksen esitykset 

http://stm.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/materiaalit 

 

 LAPE sähköposti: lape.karkihanke@stm.fi 
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 Kiitos 


