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Mikä toimii jo?

• Toimivat lastensuojelun ydinprosessit

• Yhteiset toimintamallit perustason kanssa mm. psykiatria –ja 

päihdepalvelut, varhaiskasvatus, neuvola

• Yhteiset johtoryhmäkokoontumiset perustason 

lapsiperhetoimijoiden kanssa

• Lastensuojelun tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus

• laaja palveluvalikko

• Brankkari-toimintamalli



Mikä toimii jo?

• Yhteiset johtoryhmäkokoontumiset –ja koulutuspäivät lasten-

ja nuorisopsykiatrian kanssa

• Laaja lastensuojelun oman laitoshoidon tarjonta

• Mm. koulullista vaativaa laitoshoitoa tarjoavat lastenkodit

• Erityiset vaativan laitoshoidon osastot päihteitä käyttäville

• Lastensuojelun perhehoidon toimintamalli

• Sijaishuollon valvonnan toimintamalli

• ASO-työryhmä



Mitä ollaan kehittämässä?



Perhekeskus

Vanhemmuuden

tukeminen

Kaikille suunnatut palvelut, kuten äitiys- ja lastenneuvolat - Varhainen tuki, kuten kotipalvelu - Erityinen tuki, kuten terapiapalvelut.

Lapsiperheiden palvelut saman katon alta

Voimavarojen

vahvistaminen

Moniammatillinen

osaaminen

Tuki perheen

luokse



Paljon palveluita tarvitsevien lapsiperheiden 

monitoimijainen palvelutarpeen arviointi

• Vuosaaren kokeilu

• I vaihe käynnistyi joulukuussa 2015

• II vaihe 4-12/2016 

• Työryhmässä työskentelee

• Lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä

• Perheneuvolan sosiaalityöntekijä ja psykologi

• Psykiatrinen sairaanhoitaja

• Aikuissosiaalityön ja lastensuojelun sosiaaliohjaajia

• Yhteiseen moniammatilliseen palvelutarpeen arvioon sisällytetään mm.

• sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arvio mukaan lukien 

• lastensuojelun tarpeen arvio 

• perheneuvolapalveluiden tarpeen arvio

• vammaispalvelulain mukainen palvelutarpeen arvio 

• vanhemman mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarpeen arvio



Moniammatillisen palvelutarpeen arvioinnin 

työskentelymalli

Asiakasperhe

Ydintiimi

Työryhmästä 

mukaan arviointiin 

asiakkaan tarpeen 

mukaan 

ammattilainen

Verkosto a) ohjaa 

asiakkaita, b) tulee 

tarvittaessa mukaan 

arviointiin ja/ tai c) ottaa 

kopin asiakkaasta 

tarvittaessa arvioinnin 

jälkeen

Verkosto

- Noin 1-5 tapaamiskertaa

- Kokonaisvaltainen 

arviointi kerralla 

- Lyhytkestoinen tuki/mini-

interventiot  

- Yhteinen ymmärrys



Erityispalveluiden integraatio

• Lastensuojelun ja lastenpsykiatrian päiväperhekuntoutus

• Vaativan lastensuojelun laitoshoidon, lastenpsykiatrian ja 

nuorisopsykiatrian toimintamallien yhdistäminen 

• Yhteinen kehittämisprojekti käynnistymässä Teinilän lastenkodissa

• Lastenpsykiatrian ja vammaistyön kanssa toteutettu ja 

nuorisopsykiatrian kanssa toteutetaan syksyllä 2016 lean-

hankkeet, joissa sujuvoitettu yhteisiä asiakasprosesseja



Mitä pitäisi kehittää?

• Lastensuojelun perhehoidon valvontamallin kehittäminen

• Yhteistyökäytäntöjen syventäminen varhaiskasvatuksen, 

opetustoimen ja oppilashuollon kanssa

• Perhetyön ja –kuntoutuksen kehittäminen 

traumatisoituneista oloista maahan tulleille perheille ja 

lapsille


