
Lapsille hyvä arki!

LAPE alueellamme
VIP Vaativan erityisen tuen ohjaus- ja palveluverkostojen 

alueellinen Kick off 4.5.2018



4.5.20182

Itä-Suomen maakuntien LAPE-kehittämiskokonaisuudet

Kaikki neljä maakuntaa

Perhekeskustoimintamallin 
kehittäminen ja käyttöönotto

Erityis- ja vaativimman tason 
palveluiden kehittäminen

Etelä-Savo ja Keski-Suomi

Varhaiskasvatus, koulu ja 
oppilaitos lapsen ja nuoren 
hyvinvoinnin tukena

Keski-Suomi

Lapsen oikeuksia ja 
tietoperusteisuutta vahvistava 
toimintakulttuurin muutos

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



4.5.20183

LAPEN TAVOITTEET

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Rakennetaan lapsi- ja perhelähtöinen ja yhteensovitettu 
palvelujen kokonaisuus

Siirretään painopiste arjessa pärjäämiseen ja varhaiseen tukeen

Varmistetaan oikea-aikainen ja vaikuttava tuen saanti, 
voimavarojen vahvistaminen ja osallisuus arjessa

Osaaminen ja johtaminen on ajantasaista

Varmistetaan edellytykset toiminnalle, vaikutusten ja 
kustannusten seurannalle ja jatkuvalle kehitykselle



4.5.20184

ERITYIS- JA VAATIVIMMAN TASON PALVELUT

Erityis- ja vaativimman tason palvelujen 
yhteensovittaminen vaikeissa 
elämäntilanteissa eläville lapsille ja 
nuorille  

Osaamisen integraatio ja 
monitoimijainen yhdessä tekeminen

Palvelut toteutetaan mahdollisuuksien 
mukaan lähellä perheen peruspalveluja 
tai lapsen tai nuoren lähiyhteisöissä, 
kuten varhaiskasvatuksessa, koulussa ja 
oppilaitoksissa

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



4.5.20185

OSAAMIS- JA TUKIKESKUS

Kansallisesti yhteistyöalueille viisi osaamis- ja tukikeskusta, jotka 
voivat profiloitua eri tavoin (osaaminen, työnjako)

Keskitetään vaativimmat ja harvoin tarvittavat pienen 
asiakasryhmän palvelut, jotka suunnataan yhteistyöalueelle mm. 
liikkuvien, konsultaatio- ja digipalvelujen avulla. 

Verkostoidaan esimerkiksi

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Keskeisenä yhdyspintana varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitokset / 
vaativa erityinen tuki, Valteri-koulu, sairaala- ja laitoskoulut, 
VIP-verkosto (OKM) 

Järjestöjen vaativat erityispalvelut, poliisi, oikeustoimi, 
rikosseuraamuslaitos jne. 

osa vaativasta lasten ja nuorten erikoissairaanhoidosta EVAT

vaativin lastensuojelu koulukodit

lasten ja nuorten oikeuspsykiatria 

vaativimmat vammaispalvelut 

maahanmuuttajalasten ja -nuorten vaativat palvelut

vaativinta osaamista edellyttävät ero- ja adoptiopalvelut



4.5.20186

OT-KESKUS / OT-VERKOSTO

Monialaista osaamista yhdistäviä asiakaslähtöisiä palveluja, 
jotka vastaavat vaativimpiin palvelutarpeisiin 
koulukodit, hybridiyksiköt

Olemassa olevien palvelujen verkostoitumista ja tukea 

asiakastyöhön konsultaatiot, jalkautuminen, sähköiset palvelut

• OT-tasolla

• Erityistasolle

• Perustasolle 

Osaaminen ja tutkimus 

• Tuki palvelujärjestelmän ja ammattilaisten kehittymiselle

• Vaikuttavien menetelmien käyttöönotto ja ylläpito

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



4.5.20187

MONIMUTKAISET ASIAKASTILANTEET 

Vartio, Yliruka, Pasanen: Kysely sosiaalityöntekijöille

Aineisto: 270 vastauslomaketta 15.9.2017 mennessä

Kysely on lähetetty myös THL:n kautta järjestöille 
lokakuussa 2017. THL analysoi aineiston.

Kysymyksenä mm. 
Mitkä tekijät tekevät tilanteista kompleksisia ja 
monimutkaisia?

Nanna Miettunen ja Noora Aarnio



4.5.20188

MITKÄ TEKIJÄT TEKEVÄT TILANTEISTA MONIMUTKAISIA?

Asiakkaiden tilanteiden monimutkaisuus (75)

Organisaation ja palvelujärjestelmän toimintaan 
liittyvät syyt (116)

Sosiaalityöntekijän oma työ (32)

Yhteistyö asiakkaiden kanssa (65)

Nanna Miettunen ja Noora Aarnio



4.5.20189

ORGANISAATION JA PALVELUJÄRJESTELMÄN TOIMINTAAN 
LIITTYVÄT SYYT

Nanna Miettunen ja Noora Aarnio

Monialaisen yhteistyön toimimattomuuksista johtuvat syyt

Vastuun pallottelu

Määrärahakiistat

Päällekkäinen työ

Eri viranomaisten eriävät käsitykset lapsen ja perheen 
tuen tarpeista

Kapea ymmärrys palvelukentästä

Kokonaisvastuun kantamisen puutteet

Monimutkaiset ja byrokraattiset päätöksentekoprosessit
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MINNA TIHINEN

minna.tihinen@pohjois-savo.fi

p. 050 3611 935

stm.fi/hankkeet/terveys ja hyvinvointi

#lapemuutos

#kärkihanke

mailto:minna.tihinen@pohjois-savo.fi

