
Monialainen lapsiperheiden 

kanssa tehtävä työ Liedossa



Ajoissa tuleva apu lisää 

hyvinvointia ja säästää rahaa!
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• Helppis virtuaalinen lastentalo: apua ja neuvoa

• Varhaiskasvatus: Perhepesä ja MLL, kerhotoiminta ym.

• Joskus olis kiva -tapahtumat

• Sulaketyöryhmä

• Liikuntapalvelut, kansalaisopiston palvelut

• Perhepalveluyksikön palvelut

• Psykososiaalinen yksikkö

– Päivätoimintakeskus Helmi: nuorten 
ryhmätoiminnot, depressiokoulu 

– Ihmeelliset vuodet

• SHL:n prosessin kehittäminen yhtenäiseksi

• Tulossa Nepsy -valmennus ja Liedon malli

Mitä hyvää meillä on varhaisessa tuessa?



Lastensuojelun tilanteen ratkaiseminen ja 

sosiaalityön palveluiden kehittäminen
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Nykytilanteen selvittäminen

Lastensuojelun sosiaalityöntekijäpula

Lapsiperheiden työskentelyprosessit

Painopiste varhaiseen tukeen

Vaikuttavuuden arviointi

Palvelujärjestelmän vajeet /puutteet

Lietolainen lapsiperhe voi hyvin ja hymyilee

Toimintakulttuurin muutos

Palveluiden saavutettavuus ja 
saatavuus 

Kumppanuus ja yhdessä tekeminen

Kutsuperiaatteella palvelut 
kuntalaista lähelle 

Poislähettämisen kulttuurista 
vapautuminen

Lapsi aikuisten palveluissa, aikuinen 
lasten palveluissa

Asiakaslähtöisyys

Toimenpiteet

Määräaikojen seuranta

Resurssilisäykset

Yhteiset tapaamiset:  

nuorten kanssa työskentelevät,  
päivähoito  ja neuvola 

SHL:sta tietoisuuden lisääminen 
yhteistyökumppaneille

Lapset puheeksi koulutus kaikille 
lapsiperheiden kanssa 
työskenteleville



• SHL ja ammattilain vaatimat muutokset

• Tehtävänkuvat ja prosessit

• Resursointi shl:aan

• Painopisteen siirtäminen varhaiseen tukeen

• Vaikuttavuuden arviointi: työn laatu, asiakaslähtöisyys 
ja osallisuus, Kuntaliitto

• Psykososiaalisen yksikön tuki

• Henkilöstön pysyvyys ja osaamisen hyödyntäminen

• Moniammatillinen asiantuntijaryhmä, lakiosaamisen 
tuki, työnohjaus

• Ylikunnallisia toimintoja (päivystys, V-S sihu, Vasso, 
kilpailutukset)
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Menossa tällä hetkellä



Liedossa on Suomen tyytyväisimmät 

kuntalaiset ja lietolainen lapsiperhe voi 

hyvin ja hymyilee

TOIMINTAIDEOLOGIA
• Palveluiden saavutettavuus ja saatavuus : 

– Palvelulupaus: Helppis 1 vrk, tapaaminen viikon sisällä

• Poislähettämisen kulttuurista vapautuminen
• Yhteistyö ja toimiva kumppanuus peruspalveluiden 

kanssa: 
– työpari lapsen ja nuoren kasvu- ja kehitysympäristöstä 

• Asiakaslähtöisyys: saattaen vaihtaminen, dialogisuus, 
lasten huomioiminen aikuisten palveluissa ja 
aikuisen huomioiminen lasten palveluissa

• Perhekeskustoiminnan käynnistäminen v. 2017?
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Mitä tarvitaan?
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• Yksilötyöskentelystä ryhmämuotoiseen tukemiseen:

• Yleinen tuki, vanhemmuuden tuen ryhmät, erilaiset vertaistukiryhmät

• Yhdessä tekemistä ja suunnittelua: 

• Tiettyjen asiakasryhmien kanssa toimivat, toisten työn tunteminen, 
paljon palveluita käyttävien  nuorten kartoittaminen, uudenlaiset 
yhteiset toimintatavat

• Lakitietoisuuden lisääminen ja sen soveltamisen osaaminen 
yhteistapaamisilla ja koulutuksin

• Toimintaideologian vahvistaminen



Mitä alueellisessa lastensuojelussa 

tarvitaan?
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• Kaikki perustuu tietoon, mikä vaikuttaa?

• Strategiaa, visiota ja investointia ennaltaehkäisyyn

• Yhteistä toimintaideologiaa

• Miten tulevaisuuden monialaista johtamista hoidetaan 
erityispaveluissa?

• Näyttöön perustuvat käytännöt ja yhdenmukaiset toimintamallit

• Digitaaliset palveluportaalit

• Osallisuutta

• Koko perheen oikea-aikaista auttamista

• Maakunnallista kovan ytimen lastensuojelun toimintojen 
kehittämistä, erityispalveluiden verkostoa, osaamiskeskusta

• Vaikuttavuuden arviointia

• Henkilöstöresurssien turvaaminen ja varmistamista



Kiitos!


