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Sisältöjä

YHDESSÄ! muutoskohteet Pohjois-Savossa 

Minna Rytkönen

Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto Erityis- ja vaativan tason kehittäminen

Kohtaamispaikat

Erityistä tukea tarvitsevat 

lapset ja heidän perheet
Integratiiviset mallit

Monitoimijainen arviointimalli

Erityisosaamisen liittäminen osaksi 

perustason palveluja

Monialainen yhteistyö ja osaamisen 

yhdistäminen erityistason palveluissa

Lastensuojelun kehittäminen

Monitoimijainen perhetyö ja perhekuntoutus

Perhehoidon maakunnallinen ohjausmalli

Sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli

Varhaisen tuen toimintamallit ja yhteis-

toimintarakenteet

Vanhemmuus ja parisuhde

Maahanmuuttaja lapset, 

nuoret ja perheet

Eroauttaminen

Matalan kynnyksen palvelujen 

verkostoiminen kokonaisuudeksi

Integratiivisen tuen toimintamallit

Oma työntekijämalli

Digitaaliset palvelut

Monitoimijainen arviointi

Johtamisen toimintamallit

Osaamis- ja tukikeskus

Yksi suunnitelma

Palveluohjaus

Systeeminen toimintamalli

Sote-integroitu vaativan laitoshoidonmalli

OT-rakenne (palvelut, tutkimus, osaaminen) 

Asukasosallisuus

Lapsilähtöinen ja lapsen etuun 

perustuva toimintakulttuuri

Hyvän laitoshoidon malli

Monimuotoiset perheet
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Lastensuojelun kehittäminen

- Maakunnassa kehitetään LAPE-muutosohjelman 

mukaisesti kaikkia viittä lastensuojelun 

kehittämiskokonaisuutta

- Lastensuojelun palvelujen valmistelutyö etenee 

maakuntauudistuksen (POSOTE) osalta

- Lastensuojelun kehittämiskokonaisuudesta on tuotettu 

kesäkuussa 2018 raportti maakuntauudistusta varten 
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LAPSET JA NUORET POHJOIS-SAVOSSA
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Lastensuojelun palvelut maakunnassa 2020

Lastensuojelun avohuollon seudulliset 

tiimit (5 tiimiä)

- Perhekeskusalue on n. 30-50 000 

asukasta. 

Maakunnallinen sijais- ja jälkihuolto

- Maakunnallinen perhehoito

Maakunnallinen ohjaus ja valvontatyö

Maakunnan sosiaali- ja 

terveydenhuollon yhteispäivystys 

Kuopiossa KYS.

(Pohjois-Savossa oli 

sosiaalityöntekijöitä 83,5 vuonna 2017)
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Suurin osa Pohjois-Savon huostaanotetuista lapsista 
elää perheissä (arviot poimittu v. 2016 tai v. 2017 tilastoista)
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Pohjois-Savossa kolme eri aluetta toteuttaa perhehoitoa 

Ylä-Savon sote, 4 kuntaa

Kuopion kaupunki

Pohjois-Savon lastensuojelun 
kehittämisyksikön yhteistyökunnat 
(taustaorganisaatio Siilinjärven kunta)

yht. 14 kuntaa

TAVOITTEENA YKSI YHTEINEN  

MAAKUNNALLINEN OHJAUSMALLI JA 

TOIMINTAOHJEET
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Valtakunnalliset LAPE-tavoitteet:

• Perhehoidon 
kokonaisprosessin haltuunotto

• Sosiaalityön ja monialaisen 
tuen organisointi perhehoidon 
osapuolille

• Perhehoidon järjestäminen: 
koordinointi ja keskittäminen 
maakunnallisesti

• Kansalliset linjaukset, STM ja 
THL 

• Tutkimustarve etenkin 
perhehoitolain uudistumisen 
seurannasta

Maakunnalliset tavoitteet

• Integraatio maakunta ja kunta

• Maakunnan sijais- ja jälkihuolto

• Maakunnan perhehoito

• Laitoshoidon järjestämisen 
kysymykset

• Tavoitteena, että Perho olisi 
käytössä koko maakunnassa 

• Maakunnalliset 
toimintaohjeet

• Perhehoidon kokonaisuuden 
suunnitteluun ja toteuttamiseen 
yhtenäinen ohjausmalli

Muutosohjelman tavoitteet perhehoidossa
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Pohjois-Savon maakunnan lastensuojelupalvelut



stm.fi/hankkeet/terveys ja hyvinvointi

#lapemuutos

#kärkihanke

KIITOS!


