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Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain 

Ivalo 625 km 

Oulu 181 km 

Helsinki 568 km 

Kainuu 79 723 henkilöä (heinäkuu 2014)  

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 



Kainuun sote pähkinänkuoressa 

• Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tuottaa 

seitsemälle kunnalle kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten 

päivähoitoa lukuun ottamatta – kahdeksas kunta on osajäsen  

• Kainuun sote on maakunnan suurin työnantaja – yhteensä n. 3 700 

työntekijää 

• Kainuu on edelläkävijä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon 

ja sosiaalipalvelujen integraatiossa – palvelut yhdistettiin jo vuonna 

2005 

• kuntayhtymä tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja 

tietohallinnon palveluja – Kainuun sote hoitaa kaikkien Kainuun 

kuntien tietohallinnon 
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3. Yhteistyörakenteet 

viranomaistoimijoiden kesken  

• Kainuun sote kuntayhtymä järjestää 
elämänkaari ja -kulku mallin 
mukaisesti kaikki lasten ja nuorten 
sosiaali- ja terveyspalvelut (pl. 
päivähoito) 

– tällöin sosiaali- ja 
terveydenhuollon hallinnonalat 
ylittävä johtoryhmä on 
perhepalveluiden johtoryhmä 

– perhekeskusten ympärille on 
koottu moniammatilliset ja lisäksi 
on muita työryhmiä 

– heikko yhteys kunnan 
strategiseen päätöksentekoon  

– lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman 
koordinaatio 



Perhekeskukset Kainuussa 
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Perhekeskusten perusajatukset  

• On luotu koko perheen hyvinvointia tukeva 

perhekeskusten toimintamalli  kokoamalla lähipalvelut 

samaan verkostoon lapsiperheitä paremmin palveleviksi 

kokonaisuuksiksi, vrt. Lape -muutosohjelma 

 

• Turvataan asiakaslähtöiset, laadukkaat, keskenään 

yhteistyössä olevat ’matalan kynnyksen’ 

lapsiperhepalvelut  
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Palvelukokonaisuudet 

Suomessa perhekeskukset voidaan luokitella neljään tyyppiin sen 
mukaan, mitä palveluja perhekeskukseen kuuluu 

• Monialainen perhekeskus (kuuluvat vähintään äitiys- ja 
lastenneuvolan, avoimen varhaiskasvatuksen palvelut sekä 
ehkäiseviä sosiaalipalveluja (perhetyö, sosiaalityö, perheneuvola) 

• Hyvinvointineuvolatyyppinen perhekeskus 

• Avoimen varhaiskasvatuksen perhekeskus 

• Erityispalveluja kokoava perhetukikeskus 

 

Kainuussa monialainen perhekeskus on osa maakunnallista sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymän palvelurakennetta 
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 Perhekeskus 

• Äitiys- ja lastenneuvola  

• Perhetyö 

• Perheneuvola 

• Lastensuojelu 

• Joko fyysisesti samoissa tiloissa tai toimipisteet 

eri tiloissa 

• Verkostomainen työskentelymalli 
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Mikä jo toimii ja Mitä kehitetään Kainuun 

lastensuojelussa? 

Moniammatillinen verkosto- ja tiimityöskentely 
(perhekeskustoiminta) 

– Yhteiset asiakkaat, lapsiperheet 

– Verkostotyö, moniammatillinen toiminta (toimitaan yhteistyössä 
tai toimitaan yhdessä) 

– Perhevalmennus 

– Erilainen vertaisryhmätoiminta mm.  vahvuutta vanhemmuuteen 
ryhmät, eroryhmä, vauvatiimit 

– Perhekoulu 

 
Perhekeskustoiminnan painopistealueet vuodelle 2015 on ollut 
vanhemmuuden tukeminen ja lastensuojelun kehittäminen 

 

 

 

 
 

16.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi 



Kainuun moniammatilliset tiimit 

lastensuojelussa  

• Perhekeskustiimit 

• Vauvatiimit 

• Marak –työryhmä (moniammatillinen riskien 

arviointi menetelmä)  

• Seri –työryhmä (lapsiin kohdistunut väkivalta) 
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Mikä jo toimii ja Mitä kehitetään Kainuun 

lastensuojelussa? 
 

LASTEN KASTE –hanke 2014 – 2016  

 

- Kainuulainen lapsi lastensuojelutarpeen selvityksessä vuosina 2013-2014 
=> nyt työstetään palvelutarpeen arvioinnin työprosessia 

 

- Sosiaalityön dokumentaatio 
 

- Lapsen ääni –prosessikoulutus => SOSSU –video ja miten minä 
kommunikoin – video (https://www.youtube.com/watch?v=C9vZE5qYYkw) 
 

- Kehittäjäasiakastoiminta (asiakkaiden mahdollisuus vaikuttaa palveluihin) 
 

- Voikukkia –vertaisryhmätoiminta (vanhemmille, joiden lapsi sijoitettu  kodin 
ulkopuolelle)  

 

- Lapsiperhepalveluja koottu Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle 
 

- Intensiivinen perhetyö => Nyt kehitetään tehostetun perhetyön 
toimintamallia (jatkossa myös SHL:n mukaisesta perhetyöstä) 
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Mikä jo toimii ja Mitä kehitetään Kainuun 

lastensuojelussa? 

Lastenkoti Salmila - Salmijärven Lastensuojeluyksikkö (alk. 2008) 

Ympärivuorokautista sijaishuoltoa, jälkihuoltoa sekä arviointi- ja kriisityötä 

järjestävä yksikkö.  

- Vuonna 2008 Järvi-yksikkö (seitsemänpaikkainen 12–18 -vuotiaille 

tarkoitettu asuinyksikkö sekä virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys 

2013)  

- Vuonna 2010 - 2015 Turvakoti omana toimintana 

- Vuonna 2014 Salmi (viisipaikkainen asuinyksikkö / haastavat nuoret) 

- Vuonna 2014 SOS-kriisiyksikkö (kaksi arviointi- ja kriisipaikkaa alle 18 v.  

lapsille ja nuorille sekä yhden perheen kuntoutuspaikka sekä virka-ajan 

ulkopuolinen sosiaalipäivystys (vuoden 2016 ajan etäturvakoti  pilotti Oulun 

turvakodin kanssa sekä 2 arviointi ja kriisipaikkaa)  => vuonna 2017 

jatketaan turvakoti toimintaa tai tiloissa järjestetään laitoksessa tapahtuvaa 

perhekuntoutusta, joka ollut nyt pilotin ajan katkolla (henkilöstö kävi 

vanhemmuuden arviointi koulutuksen) 

 

  

 

16.9.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Etunimi Sukunimi 



Lisäksi kehitetty ja kehitetään  

• Sijaishuoltoyksikön toimintaa 

• Kehitetty palveluketjuja toimivammiksi mm. 

masentuneen äidin hoitopolku, päihdeäidin 

hoitopolku 

• Lähtökohtana toiminnassa aina; kuka huolen 

huomaa hän kokoaa verkoston 

• Toiminta- ja ajattelumalli, tukeva työote 

• Yhteistyö ja yhteinen toiminta kolmannen 

sektorin kanssa, sopimukset 
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• Toiminta eri hankkeiden kanssa 

• Yhteiset koulutukset 

• Työntekijöiden osaamisen hyödyntäminen 

uudella tavalla 

• Perhekeskustiimit toimivat myös tiedon 

välittäjinä 

• Mitä varhaisemmin perheet pääsevät tuen piiriin, 

vältytään kalliimmilta toimenpiteiltä 

• Ennaltaehkäisevä ja varhaisen tuen työ tullut 

näkyvämmäksi 
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                  Kiitos! 
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