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Kehittämiskokonaisuus: Erityis- ja vaativimman tason 
palveluiden kehittäminen

Valtakunnallisesti Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) uudistaa 
erityis- ja vaativimman tason palvelut kokonaisuudeksi, jossa toteutuvat lapsi-
ja perhelähtöiset, saatavuudeltaan ja laadultaan yhdenvertaiset palvelut, 
asiakasryhmien tarpeiden pohjalta rakennettu eri sektoreiden, ammattiryhmien 
ja toimijoiden sujuva yhteistyö sekä erityistason yhteinen tekeminen 
perustason kanssa. Muutostyön tavoitteena on uudistaa palvelujen rakenteita 
sote- ja maakuntauudistus huomioiden, uudistaa palveluiden ohjausta ja 
johtamista sekä luoda työskentelytapoja, jotka perustuvat tutkimustietoon ja 
hyvin suunniteltuihin integroituihin toimintamalleihin.

Pääkaupunkiseudulla suunnitellaan monialaista OT-keskusta. 
Pääkaupunkiseudun hankkeessa kehittämiskokonaisuudesta vastaa 
Helsinki yhteistyössä muiden mukana olevien kuntien kanssa ja HUS. 
Peruslähtökohtana on, että valtakunnallisten mallinnusten pohjalta kehitetään 
ja suunnitellaan pääkaupunkiseudun toimintakäytännöt. Helsinki ja HUS tukevat 
hankkeen kehittämisrakenteen avulla mallien yhteiskehittämistä ja 
käyttöönottoa seudullisesti.



Vaativan ja erityistason kehittäminen
INTEGRATIIVISTEN 

TOIMINTAMALLIEN KEHITTÄMINEN
PERUSTASON KANSSA

1. Luodaan pääkaupunkiseudun 
monitoimijainen arviointimalli

• intergoitu palvelusuunnitelma 
paljon palveluja tarvitseville 

2. Erityisosaaminen liitetään osaksi 
perustason palveluja

• maakunnalliset palveluketjut
• integratiiviset työmuodot
• konsultaatioiden mallinnus
• monitoimijaisen yhteistyön 

mallinnus

LASTENSUOJELUN KEHITTÄMINEN

1. Traumatisoituneiden lasten perhetyön ja 
perhekuntoutuksen malli

2. Systeemisen lastensuojelun toimintamalli

3. Lastensuojelun perhehoidon järjestämisen 
toimintamalli

4. Lastensuojelun laitoshoidon järjestämisen 
toimintamalli

5. Sijaishuollon valvonnan ja ohjauksen
malli

OT –KESKUS SUUNNITTELU

1. OT keskuksen toimintamalli
• vaativien hoitopolkujen 

/palveluverkkojen mallinnus

2. Malli tutkimus‐ ja 
kehittämistoiminnan 
koordinaatiolle

Pilotti:
Sijaishuoltoon 
sijoitetun lapsen 
psykiatrisen 
hoidon 

järjestäminen

Pilotti:
Kehitysvamma‐

huollon, 
lastensuojelun ja 

psykiatrian 
yhteisasiakkuus

Pilotti:
Systeemisen 
lastensuojelun 
toimintamalli

Pilotti:
Sijoitetun lapsen 
sosiaalityöntekijän 
ja sijaisperheen 
vastuutyöntekijän 
järjestäminen

Selvitys:
Erityis‐ ja vaativan 
tason potilaiden/

asiakkaiden 
palveluiden nykytila

Pilotti: 
Pitkittyneet 
huolto‐ ja 

tapaamisriidatPilotti: 
Traumatisoituneiden 

mamu lasten 
perhetyö ja 

perhekuntoutus

Pilotti: 
Vaativia 
sairauksia 
sairastavien 

lasten psykosos. 
tuki

Lastensuojelun 
oppimisverkosto‐

toiminta

Pilotti:
Lastenkodin 
osatohoidon 
”Teinilä” malli



Integratiivisten toimintamallien kehittäminen yhdessä 
perustason palveluiden kanssa - Monitoimijainen arviointimalli ja 
toimintapa

Tavoite: Lasten, nuorten ja perheiden tuen ja palveluiden tarve arvioidaan tarvittaessa monitoimijaisena 
yhteistyönä, jossa osallisina ovat yhdessä tarvittavien ammattilaisten sekä lapsen tai nuoren ja hänen perheensä 
kanssa perheen tuekseen nimeämät henkilöt. Tavoitteena on yksi arviointi ja yksi yhteinen palvelusuunnitelma. 
Monitoimijaisesta arvioinnista valmistuu valtakunnallisessa prosessissa mallinnus alkuvuodesta 2017. 
Monitoimijainen arviointimalli on integratiivinen toimintatapa, joka sitoo yhteen perhekeskuspalvelut ja 
erityispalvelut.

Toimenpiteet:

 Luodaan pääkaupunkiseudun yhteinen monitoimijainen arviointimalli valtakunnallisen mallinnusta hyödyntäen 
sekä kuntien omia kehittämistuloksia hyödyntäen. Arvioinnissa huomioidaan koko perheen palvelutarpeet.

 Otetaan useaa palvelua tarvitsevilla asiakkailla/potilailla käyttöön perus- ja erityistasolla horisontaalisesti 
integroitu yhteinen asiakassuunnitelma, vastuutyöntekijämalli ja monitoimijaisen yhteistyön pelisäännöt ja 
ohjeet hyödyntäen jo kehitettyjä toimintamalleja.

 Kootaan lapsen/nuoren tarvitsema apu pääsääntöisesti hänen ympärilleen tuttuun kasvuympäristöön ja 
hänelle/perheelle tehdään vain yksi suunnitelma. 



Erityisosaamisen liittäminen osaksi perustason palveluja, 
uudet toimintamallit vertikaalisen integraation 
mahdollistamiseksi

Tavoite: Lasten ja nuorten hyvinvointityölle on tärkeää, että palvelut ovat lähellä ja 
osana lapsen ja nuoren arkea. Johtamisella tulee varmistaa yhdyspintojen toimivuus 
sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti molempiin suuntiin. Tiedon tulee kulkea ja 
järjestelmien tulee olla toimintaa ja vuorovaikutusta helpottavia. Tämä korostuu 
erityisesti tilanteissa, missä lapsen ja perheen asioissa työskennellään monialaisessa 
yhteistyössä. Varmistetaan, että perustasolla annettava tuki ja palvelut voidaan tarjota 
riittävän ja monipuolisen erityisosaamisen avulla.

Toimenpiteet

 Lisätään integratiivisia työmuotoja, esim. erityispalvelujen konsultaatiota, 
jalkautuvaa työtä ja verkostotyötä. Luodaan maakunnallisia hoitoketjuja, joissa 
perustaso saa tukea erityispalveluilta (pediatrian, lastenneurologian, 
lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatria, lastensuojelu) ja joissa lapsen tarpeen 
mukainen ohjaaminen erityistason palveluihin tapahtuu esim. konsultaation 
perusteella viiveettä tai palvelut tuotetaan perustasolla tarvittaessa erityistason 
tuella; esim. kehityspoikkeavuudet ja oppimisvaikeudet.

 Pääkaupunkiseudulla luodaan OT-keskusten monialaista toimintamallia osana 
integratiivisia kehittämistoimenpiteitä. Tulevaisuudessa OT-keskus osallistuu tiedolla 
ohjaukseen ja vastaa alueellisesta yhtenäisyydestä.

 Luodaan maakunnallinen mallinnus erityis- ja vaativan tason suorittamille 
konsultaatiolle (esim. IPC depression hoitaminen kouluissa ja 
oppilashuoltoryhmissä). Hyödynnetään myös digitaalisia konsultaatio- ja 
yhteistyömuotoja. 



Monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen 
erityistason palveluissa, uudet toimintamallit 
horisontaalisen integraation mahdollistamiseksi

Tavoite: Lapset, nuoret ja perheet saavat tarvitsemansa tuen ja palvelut siten, että eri ammattiryhmien 
osaaminen sekä läheisverkoston ja eri palveluiden voimavarat kootaan yhteen vastaamaan tuen ja palveluiden 
tarpeeseen. Luodaan toimintatapoja, joiden avulla eri ammattiryhmät yhdistävät osaamisensa ja omien 
taustayhteisöjensä voimavarat sujuvasti ja sovitusti asiakaslähtöiseksi yhdessä tekemiseksi ja yhteiseksi 
toiminnaksi samalla varmistaen lapsen tai nuoren ja perheen osallisuuden palvelun suunnittelussa. 
Toteutuksessa erityistason tuki sovitetaan saumattomasti perustasolla koottuun toimijoiden verkostoon.

Toimenpiteet

 Mallinnetaan monitoimijainen yhteistyö lapsen ja nuoren kohdalla, jolla on kehitysvammahuollon, 
psykiatrian ja lastensuojelun tarvetta. Pilotoidaan toimintamallia Helsingissä ja Espoossa.

 Mallinnetaan sijaishuoltoon sijoitetun lapsen lasten – ja nuorisopsykiatrisen hoidon järjestämisen malli PK-
seudulle. Pilotoidaan ensi vaiheessa toimintamallia Teinilän lastenkodissa ja toisessa vaiheessa 
toimintamallia muissa lastenkodeissa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla



Lastensuojelun kehittäminen
Tavoite: Valtakunnallisessa mallinnusprosessissa määritellään vaikuttavan ja tarpeisiin vastaavan lastensuojelun 
perhetyön ja perhekuntoutuksen keskeiset periaatteet, joiden varaan ko. palveluita voidaan rakentaa. Mallinnuksia 
pilotoidaan hankkeessa.

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 monitoimijaisen lastensuojelun toimintamallin mallinnusta ja pyritään systeemiseen 
toimintakulttuurin muutokseen.

Valtakunnallisessa mallinnusprosessissa tuotetaan valtakunnallisesti yhdenmukainen ohjauksen ja valvonnan 
toimintatapa. 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. 

Toimenpiteet:

 Kehitetään perhetyön ja perhekuntoutuksen mallia traumaattisista oloista maahan tulleille perheille ja lapsille 
yhteistyössä perhekeskustoiminnan ja sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön kanssa

 Pilotoidaan lastensuojelun sosiaalityön monitoimijaista toimintamallia hyödyntäen systeemistä työotetta 
lastensuojelussa Helsingissä, Vantaalla, Kauniaisissa, Espoossa ja Kirkkonummella 

 Suunnitellaan lastensuojelun perhehoidon järjestämisen toimintamalli pääkaupunkiseudulla, yhteistyössä 
Uudenmaan maakunnan kanssa. Suunnitellaan malli, jossa alueen perhehoidon tuottaminen kootaan yhteen. 
Mallinnetaan ja pilotoidaan lastensuojelulain mukaisen lapsen vastuusosiaalityön ja perhehoitolain mukaisen 
vastuutyön tuottamista erillään. Huomioidaan SOTE –Uudenmaan työskentely ja tehtävät nykytilan kuvaukset 
sekä kytketään valmistelu tiiviisti Uudenmaan SOTE:n valmisteluun.

 Suunnitellaan Uudenmaan maakunnan kanssa yhteinen sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan sekä 
asiakasohjauksen toiminnan malli ja lastensuojelun laitoshoidon järjestämisen toimintamalli. Huomioidaan SOTE –
Uudenmaan työskentely ja tehtävät nykytilan kuvaukset sekä kytketään valmistelu tiiviisti Uudenmaan SOTE:n
valmisteluun.



Osaamis- ja tukikeskusten suunnittelu

Tavoite: Valtakunnallisesti tavoitteena on perustaa viisi osaamis- ja tukikeskusta yhteistyöalueille. 
Uudistamistyössä tukena on valtakunnallinen mallinnustyö. Lape-hankkeessa tavoitteena on 
suunnitella Uudenmaan osaamis- ja tukikeskus.
Tavoitteena on myös luoda kuntien, yliopistojen, yliopistollisten sairaaloiden, sosiaalialan 
osaamiskeskusten ja muiden tarpeellisten tahojen kanssa tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä 
tiedolla ohjauksen malli.
Osaamis- ja tukikeskukset vastaavat mm. tutkimukseen perustuvien menetelmien käyttöönoton 
levittämisestä, koulutuksen ohjauksesta ja toimintamallien alueellisesta yhtenäisyydestä. 
Osaamis- ja tukikeskuksiin kootaan osaaminen, jota tarvitaan harvoin ja joka edellyttää vaativaa 
erikoistumista ja erityisosaamista sekä suurta väestöpohjaa ja palvelujen määrää. Alueen vaativia 
palveluita tuottavat yksiköt liittyvät tai linkittyvät OT-keskuksen verkostorakenteeseen. Vaativinta 
erityisosaamista viedään palveluihin konsultaatioiden, yhdessä työskentelyn sekä digitaalisten 
konsultaatio- ja yhteistyömuotojen avulla. 
Kehittämisvastuu jaetaan Helsingin kaupungin ja HUS:n kesken siten, että HUS vastaa 
terveydenhuollosta ja Helsingin kaupunki sosiaalihuollosta. Kehittämiseen osallistuvat PKS- kunnat, 
muun maakunnan ja Helsingin yliopiston edustajia. 



Toimenpiteet

 Tavoitteena on luoda OT – keskus malli joka on käyttöön otettavissa Uudenmaan SOTE maakunnassa.

 Käynnistetään osaamis- ja tukikeskuksen suunnittelu- ja valmistelutyö kokoamalla monialainen työryhmä. 
Työryhmällä on kaksi puheenjohtajaa, toinen Helsingin kaupungilta (sosiaalihuolto) ja toinen HUS:lta
(terveydenhuolto). Monialainen työryhmä perustaa työskentelyn tueksi tarvittavat alatyöryhmät, esim. lasten ja 
nuorten mielenterveystyön työryhmät, työryhmä suunnittelemaan vaativia somaattisia sairauksia sairastavien lasten 
ja nuorten psykososiaalista tukea. 

 Selvitetään erityisen vaativia palveluita tarvitsevien asiakas/potilasryhmien nykytila.

 Kytketään tämä valmistelutyö osaksi neljää muuta OT –keskuksen valmistelua.

 Pilotoidaan erikseen mainittuja malleja yhdessä sovittujen monialaista erityisosaamista vaativien kohderyhmien 
palveluissa; esim. pitkittyneet huolto- ja tapaamisriidat, traumatisoituneet maahanmuuttajataustaiset lapset ja –
nuoret. Pilotit ovat maakuntatasoisia, sote-integroituja ja kohdennettuja.

 Luodaan malli tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueelliselle koordinaatiolle, integratiiviselle palvelujärjestelmän 
kehittämiselle ja tutkimustiedon implementoinnille, mukaan lukien näyttöön perustuvat menetelmät ja 
toimintamallien alueellinen yhtenäisyys.

 Luodaan malli, kuinka toimitaan yhteistyöalueen tieteellisen tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen keskuksina ja 
osaamista varmistavina koulutusyksikköinä yhteistyössä yliopistojen kanssa. Suunnitellaan yliopistollisen koulutuksen 
ja pätevöittävän ammatillis-tieteellisen tutkimuksen (esim. lääkärit, sosiaalityöntekijät) kytkeytyminen OT-keskuksiin

 Kehitetään alueellisesti palveluja (implementoidaan näyttöön perustuvia menetelmiä, kehitetään integratiivista
palvelumallia ja huolehditaan palvelumallien alueellisesta yhtenäisyydestä).

 Käynnistetään lastensuojelun teemojen osalta yhteistyössä THL:n kanssa valtakunnallista oppimisverkostotoimintaa 
ja suunnitellaan osaksi pysyvää OT-rakennetta, jolla varmistetaan, että lastensuojelun käytännöt ovat 
tutkimusperusteisia.



Lapsen paras – yhdessä enemmän hankkeen rakenne

Socca hanke hallinnointi
Hankejohtaja, talousasiantuntija, tutkimuskoordinaattori

Hanketiimi: hankepäällikkö,  kehittämiskoordinaattorit, 
tutkimuskoordinaattori, viestintä ja muutosagentti 

I- kokonaisuus
Kehittämiskoordinaattori 

Vantaa

II- kokonaisuus
Kehittämiskoordinaattori

Espoo

III – kokonaisuus
Kehittämiskoordinaattorit

Helsinki ja HUS

Perhekeskus työryhmä Varhaiskasvatus, koulu ja 
oppilaitos työryhmä

Erityis- ja vaativan tason 
työryhmä

PKS –Soster johtoryhmä  
PKS – Lape (laaja ja suppea ohjausryhmä) 

Järjestöt ja oppilaitokset 

Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen ja Vantaan Lape ryhmät



Erityis- ja vaativan tason kehittämistyö 
käynnistymässä

 Helsingin kaupunki vastaa sosiaalihuollon kehittämisestä

 HUS vastaa terveydenhuollon kehittämisestä

 Toimintasuunnitelmaa valmistellaan.  

 Yhteistyörakenteita Uudenmaan Lapen kanssa valmistellaan. PKS-Lapen
kehittäjäryhmää täydennetään Uudenmaan Lapen edustajilla.  Uudenmaan 
Ot-keskukseen tulossa myös Päijät-Häme, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso.

 Valtakunnallinen työpaja vaativan tason osaamis- ja tukikeskuksista 
6.6.2017/STM

 Lastensuojelun yhteiskehittämispäivä oli 28.4.2017 laitoshoidon ja 
sijaishuollon ohjauksen –ja valvonnan mallinnuksista Soccassa.



Erityis- ja vaativan tason 
kehittäjäryhmä/kokoonpano 12.5.2017, 
täydennetään Uudenmaan Lapen edustajilla
 Pj Saila Nummikoski, lastensuojelun johtaja, 

Helsinki

 Pj Klaus Ranta, nuorisopsykiatrian linjajohtaja, 
HUS

 Leena Repokari, lastenpsykiatrian linjajohtaja, 
HUS

 Hannu Heiskala, lastenneurologian linjajohtaja, 
HUS

 Mari Ahlström, lastensuojelun päällikkö, Espoo

 Jaana Vilpas, lastensuojelun päällikkö, Vantaa

 Nina Hiltunen, vammaistyön päällikkö, Espoo

 Sirkku Pekkarinen-Keto, sosiaalityön päällikkö, 
Kirkkonummi

 Hanna Mikkonen, lastensuojelun päällikkö, 
Kerava

 Olli Huuskonen, terveysasemien 
johtajaylilääkäri, Helsinki

 Pirjo Pennanen, perhekeskus-
kehittämiskokonaisuus, Vantaa

 Merja von Schantz; varhaiskasvatuksen ja koulun 
kehittämiskokonaisuus, Espoo

 Tiina Turkia, muutosagentti

 Mirja Satka, professori, Helsingin yliopisto/

Aino Kääriäinen, lehtori, Helsingin yliopisto

 Laura Yliruka, tutkimuskoordinaattori, 
Socca/HUS

 Esittelijät/sihteerit

 Riitta Vartio, kehittämiskoordinaattori, Helsinki

 Marjaana Karjalainen, kehittämiskoordinaattori 
HUS



Erityis- ja vaativan tason 
kehittämiskokonaisuuden hanketyöntekijät
 Helsinki

 Kehittämiskoordinaattori Riitta Vartio, OT-keskusasiat

 Kehittämissuunnittelija Marjo Alatalo, integraatio ja avohuolto

 Kehittämissuunnittelija Pia Gripenberg, sijaishuolto

 Espoo

 Kehittämissuunnittelija Leena Wilèn

 Vantaa

 Kehittämissuunnittelija Anne Kantoluoto

 Kauniainen

 FSKC

 Nina Östman

 HUS

 Kehittämiskoordinaattori Marjaana Karjalainen

 Kehittämiskoordinaattori Leena Männistö

 Socca

 Tutkimuskoordinaattori Laura Yliruka



Alatyöryhmät lähtevät työstämään 
teemoja

 -monitoimijainen arviointi- ja työskentelymalli

 -kehitysvammahuolto, psykiatria ja lastensuojelun monitoimijainen yhteistyö

 -perhetyön ja perhekuntoutuksen malli traumaattisista olosuhteista tulleille 
(shl+ls)

 -lastensuojelun sosiaalityön systeeminen työote (yhdyshenkilöt pilottikunnista)

 -sijaishuoltoon sijoitetun lapsen lasten- ja nuorisopsykiatrian järjestämisen 
toimintamalli (olemassa olevaa ns. Teinilän työryhmää laajennetaan)

 -lastensuojelun perhehoidon kehittäminen

 -lastensuojelun laitoshoidon kehittäminen (ml. vastaanotto)

 -sijaishuollon ohjaus,valvonta ja asiakasohjaus

 -pitkittyneet huolto- ja tapaamisriidat





Työskentelyn tapa

 Työryhmät työstävät teemoja 
puheenjohtajan johdolla 
työryhmän kanssa. Palkattu 
kehittämishenkilöstö toimii 
työryhmien apuna.

 Työpajapäivissä  yhteiskehitetään
työryhmän työn pohjalta teemoja 
eteenpäin.

 Työpajoihin laaja joukko 
osallistujia ammattilaisista, 
kokemusasiantuntijoista, 
yhteistyökumppaneista, 
järjestöistä, yrityksistä.



Lape-valmistelu on tärkeä kytkeä tiiviisti 
Uudenmaan soten valmisteluun



Kiitos


