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KANSALLINEN 
LAPSISTRATEGIA

Suomeen on valmisteltu kansallinen lapsistrategia. 

Tavoitteena on lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta.

Lapsistrategian pohjana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

Lapsistrategiaan on kirjattu lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja 
oikeuksien toteutumisen nykytila sekä keskeiset tavoitteet ja 
toimenpiteet niiden edistämiseksi.

Hallitus sitoutuu arvioimaan päätösten lapsivaikutuksia, 
edistämään lapsibudjetointia, lasten hyvinvoinnin tietopohjan 
vahvistamista sekä lasten ja nuorten osallisuutta.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö



KANSALLINEN LAPSISTRATEGIA

Lähde: Valtioneuvoston julkaisuja 2019:4





Digipalvelut, Perheentalot ja muut 

perhepalveluiden toimipisteet, 

Neuvonta ja ohjauspalvelut 

Perheiden palvelut
Ministeriöt, 

virastot ja muut 

viranomaistahot

Raportit, 

ilmoitukset

Rahoitus, ohjaus, 

päätökset, 

valvonta

Erityis- ja 

perustason 

sekä 

ikääntyneiden 

ja vammaisten 

palvelut 

Kokonaisvaltaisesti, oikea-

aikaisesti ja helposti 

saavutettavasti lasten ja nuorten 

hyvää arkea ja koko perheen 

terveyttä ja hyvinvointia tukevat 

palvelut

Toiminnallinen 

integraatio 

saumattomien 

palveluketjujen 

toteuttamiseksi

Muut hyvinvointialueet, kunnat, järjestöt, yhteisöt, seurakunnat, 

yksityiset palveluntuottajat yms.

Yhteistyö palveluiden 

tuottamisessa

Asiakas- ja palveluohjaus

Neuvola- ja 

opiskelu-

huollonpalvelut

LANUPE

perustason 

mielenterveys-

palvelut ja 

kuntoutus- ja 

terapiapalvelut

Lapsiperheiden 

sosiaalipalvelut
Lastensuojelu



Lähde: Pohjois-Savon liitto 



THL arviointiraportti: Painopiste 1. Lastensuojelun toimivat 
prosessit ja monialainen yhteistyö

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020

- Lastensuojeluilmoituksia on tehty maan kolmanneksi eniten (alle 18 –vuotiaat).

- Kodin ulkopuolelle sijoitettuja ja lastensuojelun avohuollon asiakkaita on keskimääräistä enemmän. 

- Lastensuojelun ja perhekeskusten yhteistyötä edistetään systemaattisesti, samoin 

yhteistyötä muiden palvelujen kanssa.

- Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johtamassa Itä- ja Keski-Suomen (YTA) yhteisessä 

LUMO-hankkeessa tavoitteena on yhteistyörakenteiden ja toimintamallien luominen.

- Kuopion kaupunki ja KYS yhteinen investointi: lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian integroidun 

laitoshoidon yksikkö osaksi uutta Psykiatrian taloa. 

- Haasteena ammattilaisten saatavuus, joka vaihtelee alueen sisällä. 

- Etäisemmissä kunnissa pätevien sosiaalityöntekijöiden saatavuusongelma on ollut pitkäaikaista.

.



THL arviointiraportti: Painopiste 2. Mielenterveys- ja 
päihdepalvelujen saatavuus, mielenterveyden edistäminen ja 
ehkäisevän päihdetyön monialainen toteutus   1/2

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020

- Palvelujen tarve on suuri: 

- alkoholikuolleisuus on maan korkeimpia 

- mielenterveyden häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuus (5,1 %) 25–64-

vuotiaista on maan suurin

- Vuonna 2020 aikuisten mielenterveyden avohoitokäyntejä oli suhteellisesti maan eniten 

painottuen erikoissairaanhoitoon, mutta keskiarvoa enemmän myös perusterveydenhuoltoon.

- Alueen mukaan lasten- ja nuorisopsykiatrian palvelujen resursointi ei vastaa kasvaneeseen 

kysyntään.

- Hoitoon pääsyssä viiveitä; erityisesti psykiatripula vaikeuttaa palvelujen järjestämistä.



THL arviointiraportti: Painopiste 2. Mielenterveys- ja 
päihdepalvelujen saatavuus, mielenterveyden edistäminen ja 
ehkäisevän päihdetyön monialainen toteutus   2/2

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020

- Palvelujen saatavuutta, laatua ja alueellista yhtenäisyyttä edistetään useilla toimilla ja 

hankkeilla.

- Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisessä 

tavoitteina ovat:

- matalan kynnyksen palvelujen ja hoidon jatkuvuuden turvaaminen

- perustason sairaanhoitajien mielenterveysosaamisen lisääminen

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä koko hyvinvointialueen kattava organisointi.



SOKRA:n huono-osaisuusindikaattorit 
Pohjois-Savossa (hyvinvointialueita = 21+1)

Mitä suurempi lukema suluissa on, sitä huonompi 
alueen tilanne on. 

Koulutuksen 

ulkopuolelle 

jääneet 

17–24

-vuotiaat 

(%osuus 

vastaavan 

ikäisestä 

väestöstä)

* asteikko

50 – 200

Pohjois-Savo

17. (95)

Nuoriso-

työttömät

(%osuus 

18–24

-vuotiaasta 

työvoimasta)

* asteikko

50 – 150

Pohjois-Savo

10. (105)

Pohjois-Savo

8. (111)

Toimeentulo-

tukea 

pitkäaikaises

ti saaneet 

18–24-

vuotiaat

(%osuus 

vastaavan 

ikäisestä 

väestöstä)

* asteikko

50 – 200

Kodin 

ulkopuolelle 

sijoitetut 

0–17-

vuotiaat

(%osuus 

vastaavan 

ikäisestä 

väestöstä)

* asteikko

40 – 160

Pohjois-Savo

3. (116)

0–17-vuotiaat 

lapset, joista 

on tehty 

lastensuojelu-

ilmoitus

(%osuus 

vastaavan 

ikäisestä 

väestöstä)

* asteikko

40 – 160

Pohjois-Savo

4. (118)

Lähde: Diak



Lähde: Diak



Lähde: Diak



Lähde: Diak



Pohjois-Savossa on raskas palvelurakenne 
lapsiperhepalveluissa

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0 - 17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä.

v 2020

✓Kymenlaakso 2,2% (korkein arvo)

✓Pohjois-Savo 2,0%

✓Etelä-Savo 1,9% 

✓Kainuu 1,9% 

✓Pohjois-Karjala 1,9% 

✓Keski-Suomi 1,8% 

✓Pohjois-Pohjanmaa 1,4% 

✓Etelä-Karjala 0,7% (matalin arvo)

Lähde: Sotkanet (20.4.2022)

Kehittämisen kohteita:

✓ Perhekeskustoimintamallin lisäksi 

uudentyyppisiä avohuollon 

tukitoimia ja ennaltaehkäiseviä 

toimia tarvitaan, jotta 

sijoituspainotteisuus vähentyisi.  

✓ Myös perustason laitospalvelujen

tarjonnan vähyyden vuoksi, lapsia

joudutaan sijoittamaan yhä 

enemmän hinnoiltaan kalliimpiin

erityistason ostopalvelulaitoksiin.

 Esimerkki ostopalvelujen vrk-hinnoista

• perustason laitokset 197 – 304 €/vrk

• erityistason laitokset 314 – 632 €/vrk



➢Hyvinvointialue päättää siitä, 

että THL kansallinen 

perhekeskusmalli otetaan 

käyttöön ja että perhekeskus 

toimii palveluverkostomallin 

mukaisesti. 

➢Perhekeskus= 

yhteensovitettu 

monialainen 

palveluverkosto, 

jota johdetaan 

kokonaisuutena



Perhekeskustoiminnan valmistelun alatyöryhmät 
Pohjois-Savon HVA-valmistelussa

1) Neuvolapalvelut ja lasten kuntoutus- sekä terapiapalvelut

2) Opiskeluhuollon palvelut

3) Kasvatus- ja perheneuvontapalvelut

4) Lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalvelut

5) Sosiaalihuoltolain mukaiset lapsiperhepalvelut 

6) Lastensuojelupalvelut

7) Perheoikeudelliset palvelut 

8) Kohtaamispaikka-toiminta (järjestöt)



Opiskeluhuollon kokonaisuus  

Hyvinvointialueen 

tuottamat palvelut: 

-> osallistuvat 

opiskeluhuollon 

kokonaisuuteen 

Toimintaympäristö:  

koulut ja 

oppilaitokset 



Palveluverkko

• Universaalit peruspalvelut lähipalveluna

• Asiantuntijapalvelut seutu- ja aluepalveluna

• Vaativat asiantuntijapalvelut keskitettynä 

palveluna

• Erityisen vaativat lasten ja nuorten 

osaamiskeskuspalvelut  (OT) YTA –

yhteistyönä

ESITTELYSSÄ OLEVAN KOKONAISUUDEN NIMI



Palveluverkko

Tunnistettu LANUPE mielenterveys- ja päihde 

palveluiden palvelurakenteen kehittämisen osa-alueet : 

✓hyvinvointialueen laajuinen tai 3-5 keskittymän 

laajuinen lasten mielenterveyspalveluiden 

järjestämisen suunnittelu – miten tarjotaan 

hyvinvointialueella tasavertaiset 

mielenterveyspalvelut 4-13- vuotiaille lapsille. 

Selvittelyssä malli: Toiselle asteelle (16- 29v) jalkautuvat 

psykiatriset sairaanhoitajat. Kohderyhmänä mm. 

✓ joilla on oppimisvaikeuksia

✓ jotka kuuluvat koronapandemian aikaisiin 

koulupudokkaisiin

✓ joilla taloudellisia ja sosiaalisia haasteita

✓ joiden hoitopolun sujuvoittaminen on tärkeää

✓ jotka hyötyvät monialaisesta yhteistyöstä

✓ jotka ovat vaarassa syrjäytyä (erityisesti nuoret)

ESITTELYSSÄ OLEVAN KOKONAISUUDEN NIMI



Miten lasten ja nuorten palvelutarpeet muuttuvat?

✓Varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevän tuen tarve on lisääntynyt. 

✓Haastavat elämän – ja perhetilanteet lisääntyvät.

✓Lapsen ja nuoren tilanne on saattanut jo kärjistyä, ja tilanne saattaa olla 

hoidettavissa vain raskaammilla eli korjaavilla palveluilla. 

✓Sähköisten yhteydenottokanavien merkitys on korostunut ja korostuu edelleen. 

Mutta se ei ole kilpailija kasvokkain annettavalle tuelle.

✓Nuorten saattaa usein olla vaikea hahmottaa palvelujärjestelmää 

kokonaisuutena. Siksi on tarvetta keskitetylle palveluohjaukselle.

✓Nuorille kohdistuvan viestinnän tarve myös korostuu entisestään.

Lähde: Sitra



Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden
nykytila Pohjois-Savossa: 
palveluiden käyttö/palveluiden piiriin pääsy

✓Yhä useampi yläkoululainen nuori 

kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta (2019:13 → 2021:20%)

tai vähintään kaksi viikkoa kestänyttä masennusoireilua (19 → 24%) 

✓Myös koulu-uupumus on lisääntynyt (16 → 20%). 

✓Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit niin lastenpsykiatrialla kuin 

nuorisopsykiatrialla ovat kasvussa. 

Lähde: Sähköinen hyvinvointikertomus



OT-konsultaatioiden ja -verkostojen kuvaus v. 2021
Lähde: Tarja Saharinen, KYS



Sosiaalihuollon OT -painopisteitä 

Kompleksisen 
perhetilanteen 
toimintamalli (t)

-ja perheen 
tukeminen

Lastensuojelun ja 
nuorisopsykiatrian

integroidun 
laitoshoidon

-yksikkö

Osana KYS 
Psykiatrian taloa

Vaativat 
konsultaatiot ja

kanavat/tiimit

Vaativat 
huoltajuus-

riidat/

Vakava 
lähisuhde-
väkivalta

Integroitu laitoshoito = 

toiminnallisesti integroitu vaativan sijaishuollon 

lastensuojelulaitos.



Selviää, että lapsella ei 

ole asiakkuutta ja huoli ei 

poistu.

Tarvittaessa konsultaatiot 

ja esim. Lapset puheeksi 

–neuvonpito.

Huolen puheeksi 

ottaminen perheen 

kanssa

Huolen havainnut 

työntekijä kartoittaa 

tilannetta perheen 

kanssa

Esim. Lapset 

puheeksi 

-keskustelu

Monitoimijainen palvelutarpeen 

arviointi (SHL 36, 37 §)

Lapsen kokonaistilanteen 

kartoittaminen 

(lastensuojelutarpeen 

selvittäminen), tuen tarpeen 

tunnistaminen, yhteinen 

suunnitelma, lapsen 

vastuutyöntekijä laatii 

yhteenvedon.

1. Sosiaalihuollon asiakkuus 

jatkuu

2. Sosiaalihuollon asiakkuus 

päättyy

> Muut palvelut ja 

auttamisverkostot jatkavat 

lapsen ja perheen tukemista

3. Lastensuojeluasiakkuus 

alkaa 

Arviointi päättyy yhteiseen 

tapaamiseen

Nimetään vastuutyöntekijä, 

siirretään tieto/suositukset 

perheelle ja verkostolle. 

Sovitaan 

työskentelystä/seurannasta.

Työntekijällä ja perheellä yhteinen näkemys tuen tarpeesta

Työntekijä tekee perheen kanssa joko yhteydenoton sosiaalihuoltoon 

(SHL 35§) tuen tarpeen arvioimiseksi tai lastensuojeluilmoituksen (LSL 

25§). Työntekijät sopivat yhteisestä tapaamisesta.

Perhe ei koe tarvetta tuelle

Työntekijä tekee tarvittaessa lastensuojeluilmoituksen (LSL 25§). 

Lapsen vastuutyöntekijä arvioi palaverin tarpeen ja kutsuu koolle.

Monitoimijainen palvelutarpeen arviointi

Systeeminen toiminta- ja ajattelumalli
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Lapset, nuoret ja lapsiperheet

Liikkuvan varhaiskasvatuksen 
ohjelman kautta liikkumista 
on lisätty ja istumista 
vähennetty. (Virveli 2020) 

Lasten (4v) osuus, jotka 
nukkuvat alle 11,5 tuntia 
vuorokaudessa 74,1% (2.paras 
tilanne) (FinLapset 2018)

Ahtaasti asuvia 
lapsiasuntokuntia kaikista 
lapsiasuntokunnista 27.8%, 
(2.vähiten) ja vähenemässä. 
Eniten Tuusniemellä lähes 
50%, Rautavaaralla 48% ja 
vähiten Siilinjärvellä 23,2%  ja 
vähenemässä (Tilastokeskus 2019).

Leikkitoiminnan piirissä 
keskimäärin toimintapäivinä 
olleet lapset 234, kunnan 
kustantamat palvelut 
(2.eniten) tosin 
laskusuunnassa (Sosiaalipalvelujen 

toimintatilast0 2019)

Vanhemmat kaipaavat enemmän tukea perheen
välisiin vuorovaikutussuhteisiin, lasten ja nuorten
kasvuun ja kehitykseen sekä omaan jaksamiseen
(FinLapset 2018).

4-vuotiaat lapset altistuvat 
kodeissa tupakoinnille toiseksi 
eniten, 4,5% ja humalahakuiselle 
juomiselle eniten, 9.3%. (FinLapset

2018). 

Tervehampaisia 12-vuotiaita 
suun terveydenhuollon 
tarkastuksessa käyneistä on 
54,1% (AvoHilmo 2019)

Rikoksista syyllisiksi epäiltyjä 0-
14v. eniten 13,2/1000 (Sotkanet 

2019)

Huostassa tai kiireellisesti 
sijoitettuna olleet 0-17-
vuotiaat 1,5%, toiseksi 
eniten (Lastensuojelurekisteri 

2019). 

Kodin ulkopuolelle 
sijoitettuja 0-17 vuotiaita, 
% vastaavanikäisestä 
väestöstä eniten Pohjois-
Savossa (1,9%) 
(Lastensuojelurekisteri 2019)

4 ja 5.lk nuorista tuntee itsensä 
yksinäiseksi 3,5%, toiseksi eniten. 
Eniten Sonkajärvellä (9,2%) ja vähiten 
Kiuruvedellä (2,1%) (Kouluterveyskysely 

2019). 

51%                     56,9%

Vähintään yhtenä 
arkiaamuna aamupalan 
jättää väliin 26 % 4. ja 5. 
lk oppilaista, toiseksi 
eniten (Kouluterveyskysely 

2019)

4,3%                     2,69%
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Nuoret (yläkoulu) ja nuoret aikuiset (2.asteen nuoret)

Lukiolaiset voivat kaiken 
kaikkiaan paremmin kuin saman 
ikäiset ammatillisen 
oppilaitoksen nuoret. 
(Kouluterveyskysely 2019)

Lukiolaiset tietävät paremmin, 
miten voivat vaikuttaa koulun 
asioihin (22,3% ei tiedä, mutta toiseksi 

paras). (Kouluterveyskysely 2019). 

Suurin osa lukiolaisista kokee 
terveydentilansa hyväksi, n.80% 
ja kiusaamista koetaan 
vertailumaakunnista vähiten, 
0,7% (Kouluterveyskysely 2019). 

Koko tutkintoon johtavan 
koulutuksen keskeyttäneitä on 
vähän (4,6%) (Tilastokeskus 2018/2019), 

kuten myös syrjäytymisriskissä 
olevia nuoria eli 18-24 –vuotiaita 
oli 17,4% (2.vähiten), jotka eivät 
opiskele, ole työssä tai 
varusmiespalvelussa (Sotkanet 2017).

19,7%                     7,5%

Yksinäiseksi itsensä
kokevia ammatillisen
oppilaitoksen nuoria on
eniten, 13%. Huonontunut
parissa vuodessa (v.2017
8,8%). Eniten yksinäisiä on
Siilinjärvellä 20,3%.

(Kouluterveyskysely 2019).

Nuoret eivät koe olevansa osa koulu- tai 
luokkayhteisöä (8. ja 9lk 13,3%, lukio 11,1%, 
ammatill 7,9%) ja kokevat vaikutus-
mahdollisuutensa huonoiksi (Kouluterveyskysely 2019)

Seksuaalista häirintää  (8. ja 9lk. 
4,2%), seksuaalista ehdottelua tai 
ahdistelua. (Kouluterveyskysely 2019)

Eniten vaikeuksia 
oppimistaidoissa , 8. 
ja 9.lk, 39,4%.

(Kouluterveyskysely 2019).

45,7%                  32,8%

Koulu-uupumusta 
8. ja 9.lk:lla 16,4%

20% 12%

8. ja 9.lk nuorista 11,1% 
kokevat fyysistä väkivaltaa
vanhempien/huoltapitävien
aikuisten toimesta elämän 
aikana, fyysistä uhkaa 
vuoden aikana 17,6% ja 
henkistä väkivaltaa elämän
aikana 28,9%, erit tytöt 
38,1% (Kouluterveyskysely 2019). 

8. ja 9.lk nuorista, 30%, 
hyväksyy tupakoinnin. Tosi 
humalassa väh. xkk olevia 
10,2%. Rautavaaralla 25%, 
Lapinlahdella 4,4%. 
Lukiolaisten 
humalajuominen 
lisääntynyt ollen 17,8%. 
Nuuskan käyttö on 
kasvanut ollen 5,8%  8. ja 
9.lk:lla. Nuuska on varsinkin 
ammatill. nuorten 
ongelma,  13,7% nuuskaa 
(Kouluterveyskysely 2019). 

Ammatill. nuorten 
ylipaino lisääntynyt 
(26,4%) ja 
hengästyttävää 
liikuntaa harrastavia 
max 1h/vk on 44,2%. 
(Kouluterveyskysely 2019)

Nukkuu arkisin alle 8h, 36,6% 8. 
ja 9.lk. (Kouluterveyskysely 2019)

Koululounas jää 
väliin 8. ja 9lk 38,4% 
(Kouluterveyskysely 2019)

Koulukiusattuja
5,9% 8. ja 9lk. 
(Kouluterveyskysely 2019)

Ollut huolissaan mielialastaan 
kuluneen 12 kk aikana, % 
33,5% 8 ja 9.lk nuorista. 
Mielenterveysperustaisesti 
sairauspäivärahalla 18-24v 
kasvussa (33/ 1000 v.2019). 
Mielenterveyden häiriöihin 
sairaalahoitoa saaneet 0-17 v. 
kasvussa (7,3/ 1000 v.2019). 
Väh. 2vk kestänyt masennus-
oireilu, % 8. ja 9.lk 18,8%:lla, 
erit. tytöt 26,6%. (Sotkanet 2019)

Lihavia 13-16-vuotiaita on 
8,6%, toiseksi eniten (FinLapset

2019)

13 - 17-v raskauden-
keskeytykset / 1 000 , toiseksi 
eniten (2,9) (Raskaudenkeskeyttämis-

rekisteri 2019)
Ei ole usein syönyt tai 
nukkunut netin takia 8. 
ja 9lk 11,3%, eniten. 
(Kouluterveys-kysely 2019)



I Osallisuuden vahvistuminen ja yksinäisyyden 
vähentäminen
❖ Lapset ja nuoret kokevat olevansa osa yhteisöjään
❖ Kuntalaisia osallistavat ja vaikutusmahdollisuuksia lisäävät 

toimintatavat ovat käytössä
❖ Kukaan ei koe itseään yksinäiseksi

II Vanhemmuus vahvistuu
❖ Toimiva parisuhde
❖ Vanhemmuustaidot vahvistuvat
❖ Vanhempien oma jaksaminen vahvistuu

III Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen 
edistäminen

❖ Ruokasuositusten mukaiset ruokatottumukset toteutuvat
❖ Tervehampaiset lapset ja nuoret
❖ Nuoret nukkuvat riittävästi
❖ Terveyttä edistävä liikunta lisääntyy (erit. 2.aste, matalan 

koulutustason naiset, ikäihmiset)
❖ Oppimistaidot vahvistuvat
❖ Yhä useampi osallistuu kohdunkaulan syövän seulontoihin
❖ Raskaudenkeskeytykset vähenevät

IV Mielen hyvinvointi ja riippuvuuksien ehkäisy
❖ Mielenterveys vahvistuu (erit. lapset ja nuoret)
❖ Alaikäiset nuoret ovat päihteettömiä

❖ Nuorten huumekokeilujen ja –käytön ehkäisy 
(erit 2. asteen nuoret)

❖ Työikäisten ja ikäihmisten päihteiden käyttö ja 
riippuvuuksien aiheuttamat haitat vähenevät

❖ Netin haitallinen käyttö vähenee (erit. nuoret)

V Tapaturmien ja väkivallan ehkäiseminen

❖ Ketään ei kiusata
❖ Kukaan ei koe seksuaalista häirintää tai ahdistelua
❖ Väkivaltaa tai sillä uhkailua ei sallita
❖ Nuorten tekemät rikokset vähenevät
❖ Liikenneonnettomuudet vähenevät
❖ Kaatumistapaturmat vähenevät

VI Hyte- resurssien, rakenteiden ja prosessien
vahvistuminen

❖HYTE-resurssit ja rakenteet vahvistuvat
❖HYTE-prosessit vahvistuvat
❖Ennakkoarviointi päätöksenteossa
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• Hyvinvointialueen lasten ja perheiden 
palveluissa (perhekeskusverkostossa) on 
otettu käyttöön yhdessä sovittuja, 
toimintamalleja ja menetelmiä

• Perheen arkea ja vanhemmuutta 
vahvistava ennaltaehkäisevä ja varhainen 
tuki on kaikkien lasten ja perheiden 
saatavilla yhdenvertaisesti ja laadukkaasti

• Mielenterveyttä vahvistava, 
ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki ja 
hoito on kaikkien lasten ja nuorten 
saatavilla yhdenvertaisesti ja laadukkaasti

• Perhekeskusverkoston asiantuntemus on 
lasten ja perheiden saatavilla yhdellä 
yhteydenotolla

Perhekeskus-
menetelmien 
käyttöönoton tavoitteet



• Puheeksi ottamisen menetelmät

• Vanhemmuuden tuen menetelmät

• Perheiden elintapaohjaus

• Parisuhteen tuen menetelmät

• Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn 
menetelmät

• Eroauttamisen menetelmät

• Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen 
menetelmät

• Monitoimijaisen yhteistyön menetelmä

Huomio! Menetelmien käyttöönotto vahvistaa 
perhekeskuksen tehtävien toteuttamista. 

Perhekeskus-
toimintamallissa
käyttöön 
otettavat menetelmät 
Pohjois-Savossa



Millainen voisi olla palvelulupaus perhepalveluissa?

• Tavoitteena paremmat lasten, nuorten ja perheiden palvelut Pohjois-Savossa:

• Perheen omien voimavarojen ja osallisuuden vahvistaminen yhteistyössä järjestöjen ja 
seurakuntien kanssa sekä kuntiin jäävien palveluiden kanssa

• Vanhemmuuden vahvistaminen ja vanhempien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja 
tukeminen

• Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihde- sekä riippuvuusongelmiin vastaaminen: hoito- ja 
palvelupolkujen kehittäminen.

• Lasten ja nuorten yksinäisyyden ehkäiseminen
• Yhteisöllisen opiskeluhuollon yhteistyömallit ja kiusaamisen ehkäiseminen
• Helposti saavutettavat perhepalvelut Pohjois-Savossa
• Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrän väheneminen ja kotiin annettavan tuen vahvistaminen
• Näyttöön perustuvien vaikuttavien menetelmien käyttöönotto
• Asiakasosallisuuden vahvistaminen
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