
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
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Tavoite

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden painopisteen 
siirtäminen varhaisempaan tukeen sekä lasten ja nuorten 
kehitysympäristöön, 

Peruspalveluiden vahventaminen, 

Oikea-aikaisten palveluiden saatavuus ja 

Palvelujärjestelmän kehittäminen yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa

Toimenpiteet

Yhdenmukaistetaan perhekeskustoimintaa 
maakunnallisesti, 

Luodaan toimintamallit palveluohjaukselle ja erityisen tuen 
tarpeessa oleville lapsille ja nuorille, 

Vahvistetaan osaamista 

Hyödynnetään sähköisiä palveluita.

Aikataulu

9/20-12/21 (-12/22)

Lapset, nuoret ja 
perheet –
kehittämisohjelman 
kokonaisuus 1/2
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Resurssit

Kehittämisohjelman budjetti vuosille 2020-2021 on 
1 225 000€. 

Liittymäpinnat

Kehittämisohjelmatyö liittyy kaikkiin Tulevaisuuden sote-
keskus-hankkeen kehittämisohjelmiin, rakennehankkeen 
kokonaisuuksiin, YTA-alueen lastensuojeluhankkeeseen ja 
valtakunnalliseen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden 
sekä sosiaalihuollon kehittämistyöhön 

Kehittämisohjelmalla on oma sparrausryhmä 

Koordinaatio, yhteistyö ja ohjaus

Kehittämisohjelmalla on projektikoordinaattori ja alueellinen 
kehittäjäverkosto. Yhteistyötä tehdään eri alueiden 
sidosryhmien sekä hankkeiden kanssa. Työtä ohjaa 
POPsote hankkeen johto ja toimielimet.

Lapset, nuoret ja 
perheet-
kehittämisohjelman 
kokonaisuus 2/2
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Aiempaa 
kehittämistyötä 
jatketaan ja 
syvennetään sekä 
toimintoja 
yhdenmukaistetaan
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Varhaisen tuen 
toimintamallit

Perhekeskustoiminta

Vanhemmuuden tuen 
prosessit

Palveluohjauksen 
mallit

LAPE -ryhmät

Avoimet 
kohtaamispaikat

Kokemuksellisen 

hyvinvointitiedon prosessi



Liittymäpinta valtakunnalliseen kehittämistyöhön

5

Lapsistrategia
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Pohjois-Pohjanmaan 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

PERHEKESKUS 

sote-keskuksessa

1. Perhekeskustoimintamallin maakunnallinen suunnitelma

2. Sähköinen perhekeskus (osana rakennehanketta digi + OT)

3. Monikanavainen palveluohjauksen malli

Monialaiset palveluprosessit ja osallisuuden vahvistaminen

1. Monialainen palvelutarpeen arviointi ja suunnitelma (omatyöntekijä)

2. Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret

3. Vanhemuuden tuen muodot

4. Matalan kynnyksen mt- ja päihdepalvelut (myös aikuisten palvelut)

5. Erityistason palvelut sote-keskuksissa

Osaamisen vahvistaminen

1. Systeeminen työote ja verkostotyö 

2. Mielenterveys- ja päihdeosaaminen

3. Huolen tunnistaminen, puheeksi otto

Kunnat ja kuntayhtymät ja ESH: 

sote, sivi, hyte, järjestöt, seurakunnat, kuntalainen/asiakas/potilas

Tavoitetila:
Lähellä oleva, 

kokonaisvaltainen, 

asiakaslähtöinen 

apu ja tuki

& 

Yhdenvertainen 

pääsy 

laadukkaisiin 

palveluihin 

kaikkialla Pohjois-

Pohjanmaalla

Kumppanit:

• POPsote-hankkeen 

muut osiot

• Lastensuojelun 

kehittämishanke

• VIP –verkosto

• Barnahus

• THL & STM



Perhekeskuksen tehtävät / monialaisen työn toteutuminen
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Maakunnallinen koulutussuunnitelma valmistuu helmikuun alussa -> laaditaan alueittain 
koulutustarpeisiin liittyvä suunnitelma 

Asiakaskokemuskyselyn rakentaminen menossa -> valmis helmikuun aikana

Valtakunnallinen perhekeskusverkosto -> sivistysedustus lisätty (Pop: Oulusta Arto Willman, varalla 
Pirjo Koret)

Alueellisen perhekeskusverkoston kokoaminen 2/21 -> rytmitys ja sisältö valtakunnallisen mukaisesti, 
hyvien käytänteiden jakaminen, teemallisuus perhekeskustyön sisältöjen mukaisesti

Maakunnallinen LAPE-ryhmä = osana Pohjois-Pohjanmaan liiton HYR-työryhmää -> maakunnallisen 
perhekeskustyön toimintasuunnitelma (tulee olla valmis 12/22)

Sähköinen perhekeskus: työ on valtakunnallisesti käynnistynyt tammikuussa 2021

LAPE-starttiseminaari 19.3. klo 12-15.30

Riskit:

Koronatilanne asettaa haasteita verkostotyöhön ja kehittämiseen

Oulun eteläisen alueen hajanaisuus ja resurssit aiheuttavat jonkin verran viivästystä -> yhteinen 
palaveri alueella tulossa 3.3.

Ajankohtaista 1/2021
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2021 keskeisimmät kehittämiskohteet
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Tavoite Toimenpiteet (osa toteutetaan koko alueella, osa pilotteina)

Perhekeskustoiminnan yhtenäistäminen Perhekeskuksen tehtävien kirkastaminen kuntatasolla (kuntien LAPE-ryhmät)

Maakunnallinen perhekeskustoimintasuunnitelma (HYR)

Palveluohjauksen malli Olemassa olevien mallien yhtenäistäminen

Koulutukset, työpajat (omatyöntekijärooli, asiakasohjaus)

Eropalveluiden vahvistaminen Eropolku –mallin rakentaminen (yhteistyössä 3.sektori)

Eroneuvola-mallin laajentaminen

Huolen tunnistaminen ja puheeksiotto Tuen polku –mallin laajentaminen

Koulutukset, työpajat (mm. THL:n verkkokoulutukset väkivaltatyöstä)

Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut Yhteistyö mipä –kehittämisohjelma

Osaamisen vahvistaminen (MTEA-koulutukset, webinaarisarja, menetelmät)

Monialaisen yhteistyön vahvistaminen Systeemisen työotteen vahvistaminen (koulutukset, työpajat)

Monialaisen tiimityön ”pelikirja”

Erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ja nuoret Toimintamallit ja prosessit, mm. nepsyosaamisen vahvistaminen ja nepsy-tiimimallin luominen, 

erityistason osaamisen merkitys, konsultointimallit

Erikoissairaanhoidon integraatio Omatyöntekijämallin vahvistaminen perustasolla

Jalkautuvan työn kehittäminen (ensi vaiheessa digi) ja konsultaatiot

Sivistystoimen kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen

Kuntakohtaisten prosessien erot näkyvät ESH:ssa -> yhtenäistämiset tarpeen mukaan

Kasvatus- ja perheneuvonnan sisältö Tehtävän kirkastaminen (THL työryhmä)



Maakunnallinen perhekeskustoimintasuunnitelma 
(ma 12/22)

• Linjaa perhekeskusten yhtenäistä kehittämistä 
maakunnassa 

• Tavoitteet ja toiminta 

• Seuranta ja arviointi

• Perhekeskuksen tehtävät

• Palvelu- ja yhteistyöverkosto

• Asemoituminen ja saavutettavuus

• Johtaminen ja koordinointi

• Yhteistyörakenteet, käytänteet ja sopimukset

• Talous ja resurssit

• Osaaminen

• Osallisuus

• Monitoimijaisuus huomioitava

• Liitetään osaksi muita lapsia, nuoria ja perheitä 
koskevia suunnitelmia 
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Kehittämistoimenpiteet käyntiin 

alueilla (mm. työpajat)

Tiivistyvä yhteistyö sote-

palvelustrategian kanssa (kriteerit, 

prosessit yms.)

Maakunnallisen 

perhekeskustoimintasuunnitelman 

käynnistys 

Koulutukset

Hankehaku v. 2022

1

Aikataulut 1-6/2021 

Puolivälin arviointi ja raportointi

Syksyn aikataulutuksen tarkennus2



Kehittämistoimenpiteiden 

toteuttaminen ja syventäminen 

alueilla

Koulutukset jatkuvat
3

Aikataulut 8-12/2021 

Vuoden 2021 raportointi

Aikataulut ja toimenpiteet vuodelle 

20224



Lisätietoja:

Leena Mämmi-Laukka
Projektikoordinaattori

Tulevaisuuden sote-keskus/

Lapset, nuoret ja perheet kehittämisohjelma

leena.mammi-laukka@popsote.fi

050 3950 339

twitter: LLaukka

mailto:leena.mammi-laukka@popsote.fi

