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Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Alkuvaihe

Alkuvaihe



26.9.2016

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 

Palvelupäällikkö

Sihteerit 3 kpl

Lapsiperheiden 
sosiaalityö 

Palveluvastaava

Esimiehiä 1

Työntekijöitä 13

Arviointi ja 
päivystys

Perheiden 
sosiaalityö

Kotiin vietävät palvelut

Palveluvastaava

Esimiehiä 2

Työntekijöitä 32

Lapsiperhetyö: 
Lapsiperheiden 
kotipalvelu ja 

ehkäisevä 
perhetyö                 

Lastensuojelun 
perhetyö: 

Tehostettu 
perhetyö ja 

perhekuntoutus

Lastensuojelu 

Palveluvastaava

Esimiehiä 5

Työntekijöitä 53

Avopalvelut Sijaishuolto

Perhetukikeskus: 
Vastaanotto - ja 

tukiyksikkö ja 
erityisyksikkö



Lapsiperheen sosiaalipalvelujen asiakkuus

26.9.2016

Tieto 
sosiaalipalveluj

en tarpeesta

Kiireellisen 
avun tarve 

arvioitava heti

Palvelutarpeen 
arviointi

Muiden 
lapsi/perhepal

velujen 
asiakkuus tai ei 

asiakkuutta

Lapsiperheiden 
sosiaalityö

Lastensuojelu

Monialainen yhteistyö

Muu asiakkuus
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Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, 

2. asteen ja nuorisopalveluiden 

yhteistyö lapsiperheiden 

sosiaalipalveluiden kanssa



• Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, 

2. asteen ja nuorisopalveluiden 

yhteistyö lapsiperheiden 

sosiaalipalveluiden kanssa perustuu 

toimintakulttuuriin, jossa toimitaan 

avoimesti yhdessä lapsen ja nuoren 

parhaaksi.  

• Monialaisessa toiminnassa pyritään 

luovuuteen ja ratkaisukeskeiseen 

asioiden eteenpäinviemiseen.



Ennaltaehkäisevät toimet

• Peruspalveluiden ennaltaehkäisevän 

toiminnan avainsanoja ovat 

sitoutuminen, toiminnallisuus, 

kokemuksellisuus ja konkretia.



Huolen herääminen varhaiskasvatuksessa, 
perusopetuksessa, 2. asteella ja 
nuorisopalveluissa

• Huolen herätessä yksikössä avainsanoja 
ovat: vaikuttavuus, avoimuus, selkeys, 
osallisuus (huoltajat), järjestelmällisyys, 
tuloksellisuus ja rohkeus. 

• Huolen herätessä on tärkeää, että asioihin 
puuttumisessa on ”matala kynnys”.
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prosessikuvaus 31.8.2016- kaavio.pdf

Alkuvaihe

E:/prosessikuvaus 31.8.2016- kaavio.pdf


Yhteispalaveri siitä, mihin 

ratkaisua etsitään 

• huoltajat

• lapsi / nuori itse (lapsen 

äänen kuulumisen 

varmistaminen)

• varhaiskasvatuksen 

yksikön/koulun/2.asteen/

nuorisopalveluiden 

edustajat

• lapsiperheiden 

sosiaalipalveluiden 

edustajat

• tarvittavat muut tahot

Huolen puheeksi ottaminen

yksikön oman prosessin 

mukaisesti

- Yhteispalaverin koolle 

kutsujana on 

peruspalvelu, jossa huoli 

on herännyt, 

yhteydenotto ohjaus- ja 

neuvontapuhelimeen 

02061 56327

- Prosessikuvaukset 

liitteenä

Muut 

ilmoittajatahot

Yhteispalaverin 

koollekutsujana 

lapsiperheiden 

sos.palvelut



Kartoitus 

ennaltaehkäisevistä 

toimista 

(varhaiskasvatus, 

koulut ym.)

A) Huoli häviää, ratkaisu löytyy. 

Sovitaan seuranta.

B) Huoli on edelleen olemassa.

Verkostoarviointi tuen tarpeesta

Ohjaaminen 

muihin 

tukitoimiin

Seuranta

Lastensuojeluilmoitus

Huolenilmaus 

(asianomaisensuostumus)

Palvelutarpeen arviointi

- Sovitaan työparit: lapsiperheiden 

sosiaalipalvelut (vastuullinen) + 

varhaiskasvatuksen yksikkö / koulu / 

2.aste / muu)

- Välittömät toimenpiteet

YHTEISPALAVERI:



Palvelutarpeenarviointi 

(työparit), max 3 kk

Lapsiperheiden 

sosiaalityö

Lastensuojelu

Peruspalveluiden 

toimet

Muiden 

lapsi/perhepalvelui

den asiakkuus

Seuranta / Arviointi
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Kiitos!

17.10.2016 Maija Vihervirta-Nikula ja Teija Toppila-Mörsky


