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Uudistetaan erityispalveluiden rakenteet 
hallintorajat ylittäviksi kokonaisuuksiksi

• Erikoissairaanhoito, lastensuojelu ja vammaisten palvelut

– esim. lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon lastensuojelun 
palveluiden ohjaaminen kokonaisuutena 

• Opetustoimen kanssa yhteistyössä toteutettavat erityistason 
tukimuodot

• Näiden lasten ja heidän perheittensä päihdehuollon 
erityispalvelut 

• Poliisin kanssa toteutetut työn muodot

– perheväkivaltaan liittyvä työ, rikosseuraamuslaitoksen yhteistyö

• Yksityisten tuottajien ja järjestöjen yhteistyö

• Asiakaslähtöisiä ja perustasolle ulottuvia
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Integroidut palvelut ja toimintamallit

• Systeeminen kehittäminen

– yhtenäinen päämäärä, jota rakenteet, prosessit ja toiminnot 
palvelevat 

– toiminnot vaikuttavat toisiinsa ja asiakkaisiin

– joustava, toimintaansa korjaava, oppiva

• Nopea pääsy monialaiseen palvelutarpeen arviointiin ja 
palveluihin

– toimiva kokonaisuus varhaiskasvatuksen sekä koulun ja 
oppilaitosten hyvinvointipalveluiden, perustason sote-palveluiden  
sekä mm. järjestöjen kanssa 

• Kokemusasiantuntijoiden ja asiakasraatien hyödyntäminen 
kehittämisessä - ja tuen tarjoamisessa

• Tasapuolisuus: yhdenvertaiset kriteerit ja toimintamallit

13.9.2018 3



Perustasolla annettava tuki ja palvelut 
tarjotaan tarvittaessa erityisosaamisen avulla

• Erityisosaajien tuki perustasolla tehtävässä asiakastyössä

– hyödynnetään erilaiset konsultaatiomallit ja digitaaliset palvelut 

– jalkautuvien työntekijöiden yhteys omaan ammatilliseen 
viiteryhmään säilyy,

• Muodostetaan asiakkaan yksilöllistä tuen tarvetta vastaava 
monitoimijainen tiimi

– eri toimijoiden roolit, vastuut ja työnjako lapsen ja perheen 
tukijoina selkiytyvät

– huomioidaan perheen ja läheisverkoston oma toiminta ja 
voimavarat

– otetaan käyttöön lähi- tai vastuutyöntekijämalli monia palveluita 
tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden kohdalla 
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Integroidut palvelut

• Mitä konkreettisesti tullaan tekemään seuraavaksi?

• Hankepäivät? Yhteiset työpajat? Yhteiskehittäminen

• LAPE-hankepäivät ja konferenssit

• https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-
ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lape-
tyopajat-2017

• Osallisuustyöpaja 20.9.2017
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Muutoksen tuki

• Työpaja vammaisten lasten palveluista hankepäiville 
marraskuussa suunnitteilla

• Tekeillä sarja  THL:n ”Päätöksenteon tueksi”- julkaisuja: 1) 
Perheiden kokemukset tuesta ja laitoshoidon välttämisestä 2) 
Lasten oikeudet yleisesti ja vammaisuuden käsite ja vammaisten 
lasten oikeudet 3) Oikeus koulutukseen/ammatillisen koulutuksen 
reformi 4) Vammaisten lasten osallisuus 5) Omaishoito 6) Nuorten 
itsenäistyminen ja asuminen, yhteistyössä järjestöjen ja THL:n 
vammaistiimin kanssa

• Yhteistyö VamO- hankkeen kanssa https://www.innokyla.fi/web/tyotila3989514

• Tiedontuotanto: kouluterveyskysely, tutkimus sijoitettuna olevien 
lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja palvelukokemuksista 
yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa (Riitta Laakso), 
väkivaltatutkimus (Johanna Hietamäki)

• Tiedottaminen: twitter, blogit
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