”Sosiaalialan tulevaisuusskenaariot ja
yliopistokoulukseen kohdistuvat odotukset
kuntanäkökulmasta”
Maria Päivänen
sosiaalipalvelupäällikkö
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20.05.2013

Maria Päivänen

Näkökulmia
- millainen sosiaalityön toimintaympäristö on
- palvelurakenneratkaisut
- sote, kunta

- lainsäädännön muutokset ja normipaineet
- shl, lsl

- asiakastarpeiden muutokset
- työllisyystilanne
- lapsiperheiden ongelmien kumuloituminen

- työelämän olosuhteiden muutokset

- millainen osaajajoukko on / tarvitaan
- yliopistokoulutettujen maistereiden tehtävät vrt
lähityöntekijät
- moniammatillisuuden ja –alaisuuden vaatimus, vai mantra?
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Maria Päivänen

Sosiaalityön
toimintaympäristö
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Maria Päivänen

Palvelurakenneratkaisut
•
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sote, kunta

20.05.2013

Maria Päivänen

Lainsäädännön muutokset ja
normipaineet
•

•
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sosiaalihuoltolain muutos
•

tarpeista lähtevät palvelurakenteet

•

asiakkaalle vastuutyöntekijä, päätöksenteon eriyttäminen?

lastensuojelulain toteuttamiseen liittyvät paineet
•

valtiontalouden tarkastuskertomus

•

lastensuojelun tilaa tutkiva työryhmä

•

tapaustutkinta

•

Valviran valvontaohjelma

20.05.2013

Maria Päivänen

Asiakastarpeiden muutokset
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•

työllisyystilanne

•

ikärakenne

•

lapsiperheiden ongelmien kumuloituminen

•

monikulttuurisuus

20.05.2013

Maria Päivänen

Työelämän olosuhteiden
muutokset
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•

kunta10

•

vaaratilanteet

•

y-sukupolvi

20.05.2013

Maria Päivänen

Negatiiviset keskiarvot kuvaavat vähäistä työstressitasoa, positiiviset arvot keskimääräistä korkeampaa työstressitasoa.

Negatiiviset keskiarvot kuvaavat vähäistä työstressitasoa, positiiviset arvot keskimääräistä korkeampaa
työstressitasoa.

Osaajajoukko ja mitä
tarvitaan
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Maria Päivänen

Yliopistokoulutettujen
maistereiden tehtävät vrt
lähityöntekijät
•

sosiaalityöntekijöiden työnkuvan normatiivisuus ja
päätöksentekokeskeisyys

vrt
•
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asiakkaan lähellä, rinnalla kulkevan työntekijän tarve

20.05.2013

Maria Päivänen

Moniammatillisuuden ja –
alaisuuden vaatimus, vai
mantra?

15

•

monialaiset lapsiperheiden palvelut (case Tampereen
palvelusopimusuudistus ja LAPA)

•

lastensuojelun työntekijöiden ajatuksia
moniammatillisuudesta

20.05.2013

Maria Päivänen

Lanun ikä- ja tarvelähtöinen palvelukartta
-0-5 V.
Alle 3-v.
kokopäivähoito

Hyvinvoivat
lapset,
lapsiperheet
ja nuoret

Yli 3-v.
kokopäivähoito

Vuorohoito

Isyyden
selvittäminen
Tuettu esiopetus

Perhesuunnitteluneuvola
Keskuslastenneuvola
0-17v. suun
terveydenhuolto
Tuettu päivähoito
(pienryhmä,
integroitu)

Yleisen tuen
taidekaari

Muut ryhmille
ohjatut näyttelykierrokset

Pikkunopea (1/2)

Huolto- ja
elatussopimukset
(1/3)

Lasten ja nuorten
puheterapia

Lasten ja nuorten
ravitsemusterapia

Perheryhmätyö

Neuvolapsykologipalvelut

Olosuhdeselvitykset (1/2)
Lapsiperheiden
perheneuvonta ja
perheasioiden
sovittelu (1/2)

Ls-tarpeen
selvitys (1/3)

Tuettu päivähoito
ja esiopetus
(esim. Hippos)

Sijais- ja
jälkihuollon
sos.asema
(1/3)
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Huostaanotto- ja
sijoituspalvelut
(1/3)
ERHO

Keskuslastenneuvola
Perhesuunnitteluneuvola

Lisäopetus
Ehkäisevän
päihdetyön
palvelut (2/2)

0-17v. suun
terveydenhuolto
Oppilashuolto
Kouluterveydenhuolto

Tehostetun tuen
taidekaari
Olosuhdeselvitykset (2/2)

Lapsiperheiden
aik.sos.työ (1/3)

Perhetyön
palvelut

Avohuollon
sosiaalityö (1/3)

Lapsiperheiden
perheneuvonta ja
perheasioiden
sovittelu (2/2)

Ls:n
avohuollon
tukipalvelut
(1/3)

Ls:n
kuntoutus ja
hoito (1/3)

Sijaisperhehoidon
sos.työ (1/3)

Sijais- ja
jälkihuollon
sos.asema
(2/3)

Ls-tarpeen
selvitys (2/3)

Keskuslastenneuvola

Ennakoiva
nuorisotyö

Perhesuunnitteluneuvola

Ehkäisevä
tukihenkilötoiminta ja
taloudellinen tuki

0-17v. suun
terveydenhuolto

Mamujen
valmistava
opetus
Perhepiste
Nopea

Opiskeluterveydenhuolto
Perheoikeudelliset
palvelut
(2/3)
Sos.päivystys
(2/3)

Lapsiperheiden
aik.sos.työ (2/3)

Avohuollon
sosiaalityö (2/3)

Vahvasti
tuettu
opetus (1-9)

Muu
vammaisopetus
(1-9)

Erityisen tuen
päätöksen
perusteella
järjestettävä apip
-toiminta

Valvotut
tapaamiset (2/2)
Sairaalaopetus

Huolto- ja
elatussopimukset
(3/3)

Ls:n
avohuollon
tukipalvelut
(2/3)
Nuorisopsykiatria
(1/2)

Laitoshoitosijoitusten
sos.työ (1/2)
Ls:n
avohuollon
tukipalvelut
(Pp, K) (2/3)

Perheoikeudelliset
palvelut
(3/3)

Sos.päivystys
(3/3)

Avohuollon
sosiaalityö (3/3)

0-17v. suun
terveydenhuolto
Ls:n
kuntoutus ja
hoito (3/3)

Nuorisoneuvola

Ohjaustyön
palvelu (3/3)

Ls-tarpeen
selvitys (3/3)

Tukihenkilötoiminta (ls)

Luokkamuotoinen
erityisopetus

Ls:n
Ls:n
Huostaanotto- ja
Sijaisperheavohuollon
kuntoutus ja sijoituspalvelut
hoidon
Maria
Päivänen
tukipalvelut
hoito (2/3)
(2/3)
sos.työ (2/3)
(Pp, K) (1/3)
ERHO
Ls:n kuntoutus ja hoito (1/2)

Nuorten
psykologipalvelut

Lapsiperheiden
aik.sos.työ (3/3)

Ohjaustyön
palvelu (2/3)

0-17v. suun
terveydenhuolto

Nuorisoneuvola

Uniikkinuorisokahvila

Huolto- ja
elatussopimukset
(2/3)

Tuettu
lisäopetus

0-17v. suun
terveydenhuolto
Valvotut
tapaamiset (1/2)

Kouluterveydenhuolto

Nuorten
harrastus ja
vapaa-aika,
osallisuus

Pikkunopea (2/2)

Sos.päivystys
(1/3)

Hyvinvointineuvola

Ohjaustyön
palvelu (1/3)

Lapset,
lapsiperheet
ja nuoret,
joilla
pidempikestoisen
tuen tarve
20.05.2013

Muut tapahtumat
(työpajat,
konsertit…)

Opiskeluterveydenhuolto

Yleisopetus 7-9

Koululaisten
apip-toiminta

Ohjattu
näyttelytoiminta
perheille

Perheoikeudelliset
palvelut
(1/3)

Ehkäisevän
päihdetyön
palvelut (1/2)

Yleisopetus 1-6

15/16-21+ V.

Joustava esi- ja
alkuopetus

Perhekerho
(avk)

Teemapäivä
(avk)

Iltahoito

Esiopetus
Yli 3-v. osapäivähoito (ml. eo)

Hyvinvointineuvola

Perhepäivähoito

Teemallinen
varhaiskasvatuskerho (avk)

Lapset,
lapsiperheet
ja nuoret,
joilla
hyvinvointi
uhattuna
(väliaikainen
tuki)

6-15/16 V.

Jälkihuollon
sosiaalityö
Etsivän työn
työparitoiminta

Sijais- ja
jälkihuollon
sos.asema
(3/3)
Huostaanotto- ja
sijoituspalvelut
(3/3)
ERHO

Ls:n
avohuollon
tukipalvelut
(3/3)

Laitoshoitosijoitusten
sos.työ (2/2)

Sijaisperhehoidon
sos.työ (3/3)
Nuorisopsykiatria
(2/2)

16Ls:n

avohuollon
tukipalvelut
(Pp, K) (2/3)

Lanun ikä- ja tarveperusteiset palvelusopimukset
-0-5 V.
Alle 3-v.
kokopäivähoito

Hyvinvoivat
lapset,
lapsiperheet
ja nuoret

Yli 3-v.
kokopäivähoito

2015
Vuorohoito

Perhekerho
(avk)

Teemapäivä
(avk)

Iltahoito

Isyyden
selvittäminen

Perhesuunnitteluneuvola
Keskuslastenneuvola
0-17v. suun
terveydenhuolto

Yleisopetus 1-6

Ohjattu
näyttelytoiminta
perheille

Muut tapahtumat
(työpajat,
konsertit…)

Yleisen tuen
taidekaari

Muut ryhmille
ohjatut näyttelykierrokset

2015

Kouluterveydenhuolto

Huolto- ja
elatussopimukset
(1/3)

Lasten ja nuorten
puheterapia

Perheryhmätyö

Neuvolapsykologipalvelut

Olosuhdeselvitykset (1/2)
Lapsiperheiden
perheneuvonta ja
perheasioiden
sovittelu (1/2)

Ls-tarpeen
selvitys (1/3)

Tuettu päivähoito
ja esiopetus
(esim. Hippos)

Keskuslastenneuvola
Perhesuunnitteluneuvola
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Huostaanotto- ja
sijoituspalvelut
(1/3)
ERHO

0-17v. suun
terveydenhuolto

Tehostetun tuen
taidekaari
Olosuhdeselvitykset (2/2)

Lapsiperheiden
aik.sos.työ (1/3)

Perhetyön
palvelut

Avohuollon
sosiaalityö (1/3)

Lapsiperheiden
perheneuvonta ja
perheasioiden
sovittelu (2/2)

Ls:n
avohuollon
tukipalvelut
(1/3)

Ls:n
kuntoutus ja
hoito (1/3)

Sijaisperhehoidon
sos.työ (1/3)

Sijais- ja
jälkihuollon
sos.asema
(2/3)

Ls-tarpeen
selvitys (2/3)

Keskuslastenneuvola
Perhesuunnitteluneuvola

Ehkäisevä
tukihenkilötoiminta ja
taloudellinen tuki
Mamujen
valmistava
opetus
Perhepiste
Nopea

0-17v. suun

terveydenhuolto
Nuorten
ja perheiden
OpiskeluNuorisoneuvola
palvelusopimus
terveydenhuolto
Perheoikeudelliset
palvelut
(2/3)
Sos.päivystys
(2/3)

Lapsiperheiden
aik.sos.työ (2/3)

0-17v. suun
terveydenhuolto

Vahvasti
tuettu
opetus (1-9)

Muu
vammaisopetus
(1-9)

Erityisen tuen
päätöksen
perusteella
järjestettävä apip
-toiminta

Valvotut
tapaamiset (2/2)
Sairaalaopetus

Huolto- ja
elatussopimukset
(3/3)

Ls:n
avohuollon
tukipalvelut
(2/3)
Nuorisopsykiatria
(1/2)

Laitoshoitosijoitusten
sos.työ (1/2)
Ls:n
avohuollon
tukipalvelut
(Pp, K) (2/3)

Sos.päivystys
(3/3)

Avohuollon
sosiaalityö (3/3)

0-17v. suun
terveydenhuolto
Ls:n
kuntoutus ja
hoito (3/3)

Perheoikeudelliset
palvelut
(3/3)

Ohjaustyön
palvelu (3/3)

Ls-tarpeen
selvitys (3/3)

Tukihenkilötoiminta (ls)

Luokkamuotoinen
erityisopetus

Ls:n
Ls:n
Huostaanotto- ja
Sijaisperheavohuollon
kuntoutus ja sijoituspalvelut
hoidon
Maria
Päivänen
tukipalvelut
hoito (2/3)
(2/3)
sos.työ (2/3)
(Pp, K) (1/3)
ERHO
Ls:n kuntoutus ja hoito (1/2)

Nuorten
psykologipalvelut

Lapsiperheiden
aik.sos.työ (3/3)

Ohjaustyön
palvelu (2/3)
Avohuollon
sosiaalityö (2/3)

Nuorisoneuvola

2015

Ennakoiva
nuorisotyö

Huolto- ja
elatussopimukset
(2/3)

Tuettu
lisäopetus

0-17v. suun
terveydenhuolto
Valvotut
tapaamiset (1/2)

Sijais- ja
jälkihuollon
sos.asema
(1/3)

Lasten ja nuorten
ravitsemusterapia

Uniikkinuorisokahvila
Nuorten
harrastus ja
vapaa-aika,
osallisuus

palvelut (2/2)

neuvola

Opiskeluterveydenhuolto

Yleisopetus 7-9

Koululaisten
apip-toiminta
Joustava esi- ja
alkuopetus

15/16-21+ V.

Pienten lasten ja
Lasten
ja perheiden
Pikkunopea (1/2)
Pikkunopea (2/2)
Tuettu päivähoito
Tuettu esiopetus
Oppilashuolto
Sos.päi(pienryhmä,
lapsiperheiden
palvelusopimus
PerheLisäopetus
vystys
integroitu)
oikeudel(1/3)
Ehkäisevän
Kouluterveydenliset
Ehkäisevän
päihdetyön
huolto
palvelusopimus
palvelut
päihdetyön
Hyvinvointipalvelut (1/2)
(1/3)

Ohjaustyön
palvelu (1/3)

Lapset,
lapsiperheet
ja nuoret,
joilla
pidempikestoisen
tuen tarve
20.05.2013

Esiopetus
Yli 3-v. osapäivähoito (ml. eo)

Hyvinvointineuvola

Perhepäivähoito

Teemallinen
varhaiskasvatuskerho (avk)

Lapset,
lapsiperheet
ja nuoret,
joilla
hyvinvointi
uhattuna
(väliaikainen
tuki)

6-15/16 V.

Jälkihuollon
sosiaalityö
Etsivän työn
työparitoiminta

Sijais- ja
jälkihuollon
sos.asema
(3/3)
Huostaanotto- ja
sijoituspalvelut
(3/3)
ERHO

Ls:n
avohuollon
tukipalvelut
(3/3)

Laitoshoitosijoitusten
sos.työ (2/2)

Sijaisperhehoidon
sos.työ (3/3)
Nuorisopsykiatria
(2/2)

17Ls:n

avohuollon
tukipalvelut
(Pp, K) (2/3)

Joustavilla lanupalvelupiloteilla (2013 )
uusiin palvelusopimuksiin (2015 )
-0-5 V.

Alle 3-v.
kokopäivähoito

Hyvinvoivat
lapset,
lapsiperheet
ja nuoret

Yli 3-v.
kokopäivähoito
Hyvinvointineuvola
Perhekeskus

Iltahoito

Isyyden
selvittäminen
Tuettu esiopetus
Ehkäisevän
päihdetyön
palvelut (1/2)
Huolto- ja
elatussopimukset
(1/3)
Perheryhmätyö

Perhesuunnitteluneuvola
Keskuslastenneuvola
0-17v. suun
terveydenhuolto
Tuettu päivähoito
(pienryhmä,
integroitu)

näyttelytoiminta
perheille

(työpajat,
konsertit…)

Yleisen tuen
taidekaari

Muut ryhmille
ohjatut näyttelykierrokset

Pikkunopea (1/2)

aluepilotti

Neuvolapsykologipalvelut

PientenLs-tarpeen
lasten
selvitys (1/3)
ja lapsiperheiden
0-17v. suun
terveydenhuolto
Tuettu
päivähoito
palvelusopimus
ja esiopetus
Lapsiperheiden
perheneuvonta ja
perheasioiden
sovittelu (1/2)
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Lisäopetus

Huostaanotto- ja
sijoituspalvelut
(1/3)
ERHO

Opiskeluterveydenhuolto

Oppilashuolto

Olosuhdeselvitykset (2/2)

Avohuollon
sosiaalityö (1/3)

Lapsiperheiden
perheneuvonta ja
perheasioiden
sovittelu (2/2)

Ls:n
avohuollon
tukipalvelut
(1/3)
Sijaisperhehoidon
sos.työ (1/3)

Nuorten
harrastus ja
vapaa-aika,
osallisuus

Ls-tarpeen
selvitys (2/3)

Erityisen tuen
päätöksen
perusteella
järjestettävä apip
-toiminta

Perhesuunnitteluneuvola

Ehkäisevä
tukihenkilötoiminta ja
taloudellinen tuki

0-17v. suun
terveydenhuolto

Mamujen
valmistava
opetus

Opiskeluterveydenhuolto
Perheoikeudelliset
palvelut
(2/3)
Sos.päivystys
(2/3)

Lapsiperheiden
aik.sos.työ (2/3)

Avohuollon
sosiaalityö (2/3)

Valvotut
tapaamiset (2/2)
Sairaalaopetus

Huolto- ja
elatussopimukset
(3/3)

Ls:n
avohuollon
tukipalvelut
(2/3)
Nuorisopsykiatria
(1/2)

Ls-tarpeen
selvitys (3/3)

Nuorisoneuvola
Perheoikeudelliset
palvelut
(3/3)

Sos.päivystys
(3/3)

Ohjaustyön
palvelu (3/3)
Avohuollon
sosiaalityö (3/3)

Nuorten
suun
Jälkihuollon
ja0-17v.
perheiden
terveydenhuolto
sosiaalityö
Etsivän työn
Ls:n
palvelusopimus
työparitoiminta
kuntoutus
ja

Tukihenkilötoiminta (ls)

Luokkamuotoinen
erityisopetus

Ls:n
Ls:n
Huostaanotto- ja
Sijaisperheavohuollon
kuntoutus ja sijoituspalvelut
hoidon
Maria
Päivänen
tukipalvelut
hoito (2/3)
(2/3)
sos.työ (2/3)
(Pp, K) (1/3)
ERHO
Ls:n kuntoutus ja hoito (1/2)

Nuorten
psykologipalvelut

Lapsiperheiden
aik.sos.työ (3/3)

Ohjaustyön
palvelu (2/3)

Lasten
0-17v. suun
ja lapsiperheiden
terveydenhuolto
Vahvasti
Muu
tuettu
palvelusopimus
vammaisopetus
opetus (1-9)
(1-9)

Sijais- ja
jälkihuollon
sos.asema
(2/3)

Keskuslastenneuvola

Ennakoiva
nuorisotyö

Tuettu ehkäisy Huolto- ja
elatussopimukset
lisäopetus
(2/3)

Perhetyön
palvelut

Nuorisoneuvola

Uniikkinuorisokahvila

KouluterveydenEhkäisevänPILOTTI
3 (PAPE)
huolto
päihdetyön
Perhepiste
palvelut13-17v.
(2/2)
syrjäytymisen Nopea

Lapsiperheiden
aik.sos.työ (1/3)

Ls:n
kuntoutus ja
hoito (1/3)

0-17v. suun
terveydenhuolto

Tehostetun tuen
taidekaari

(esim. Hippos)

Valvotut
tapaamiset (1/2)

Perhesuunnitteluneuvola

Pikkunopea (2/2)

Sos.päivystys
(1/3)

15/16-21+ V.

Yleisopetus 7-9

neuvola

Lasten ja nuorten
Lasten Asiakaslähtöinen
ja nuorten
ravitsemusterapia
puheterapia

Olosuhdeselvitykset (1/2)

Sijais- ja
jälkihuollon
sos.asema
(1/3)

Yleisopetus 1-6

1 (AVO)
Yli 3-v. PILOTTI
osapäiväKoululaisten
Kouluterveydenhoito
(ml.
eo)
apip-toiminta
huolto
Majakka - matalan kynnyksen
neuvonta-,

Perheoikeudelliset
PILOTTI
2
palvelut
Hyvinvointi(1/3)
neuvola
(KUVAPA)

Ohjaustyön
palvelu (1/3)

Lapset,
lapsiperheet
ja nuoret,
joilla
pidempikestoisen
tuen tarve
20.05.2013

Esiopetus

/
Joustava
ja
Vuorohoito toiminta-, palveluohjaus
jaesipalvelupiste
alkuopetus
Perhekerho
(avk)
+
Teemapäivä
(avk)
”Vanhemmuuden
tukeminen
pienten
Ohjattu
Muut
tapahtumatlasten perheissä”
Keskuslasten-

Perhepäivähoito

Teemallinen
varhaiskasvatuskerho (avk)

Lapset,
lapsiperheet
ja nuoret,
joilla
hyvinvointi
uhattuna
(väliaikainen
tuki)

6-15/16 V.

hoito (3/3)

Laitoshoitosijoitusten
sos.työ (1/2)
Ls:n
avohuollon
tukipalvelut
(Pp, K) (2/3)

Sijais- ja
jälkihuollon
sos.asema
(3/3)
Huostaanotto- ja
sijoituspalvelut
(3/3)
ERHO

Ls:n
avohuollon
tukipalvelut
(3/3)

Laitoshoitosijoitusten
sos.työ (2/2)

Sijaisperhehoidon
sos.työ (3/3)
Nuorisopsykiatria
(2/2)

18Ls:n

avohuollon
tukipalvelut
(Pp, K) (2/3)

Lapan kokonaisuus
• Asiakas hakee
itse apua

Ehkäisevät
palvelut

19

20.05.2013

Avohuollon
tukipalvelut

• Lastensuojelun
sosiaalityön
vastuu alkaa

• Avohuollon
palvelut eivät
riittäviä
Kriisi- ja
kuntoutuspalvelut

Maria Päivänen

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut 2013
Toimistosihteeri
Toimistosihteeri

Sosiaalipalvelupäällikkö
Maria Päivänen

Etuuskäsittelijä

Ehkäisevä työ
ehkäisevän työn
päällikkö
Titta Pelttari

SosiaaliLapsiperheiden
päivystys
sosiaalityö
johtava
palvelupäällikkö
sosiaalityöntekijä Minna Kuusela
Tapani Unkila

Perhepiste
Nopea

Eteläinen
Sosiaalipäivystys Lapsiperheiden
sosiaaliasema

Etsivä työ

Nuorten
selviämisasema

Itäinen
lapsiperheiden
sosiaaliasema

Tukihenkilötoiminta

Lasten
edunvalvonta
esitutkinnassa ja
oikeudessa

Oriveden
sosiaaliasema

Varhainen
puuttuminen

Läntinen
Lapsiperheiden
sosiaaliasema
Ohjaustyö
Perhetyö

Erityissosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä
Perhetyön erityistyöntekijä

Lasten kriisi- Päihdeperheiden Tukipalvelut
Perhehoidon
Sijais- ja
ja kuntoutuspalvelut
johtava psykologi
tuki
jälkihuollon
palvelut
perhetukiEija Marttila
perhetukisosiaaliasema
perhetukikeskuksen johtaja
keskuksen johtaja
johtava
Eeva Pulkkinen keskuksen johtaja Tuija Forsberg
sosiaalityöntekijä
Miia-Riika
Arja Viitanen
Metsänen
Sijaishuollossa
Kriisipalvelut,
Kiireellinen
KohtaamisIsyyden
Avohuoltopalvelut
Konsultaatio
olevien
(7/13 alk)
palveluohjaus
paikka
selvittäminen
Kuusikko
lasten sosiaalityö
Kissanmaa
(perhehoito
ja alle 12 v)
Varhainen
Lapsen
Työnohjaus
Lasten
intensiivityö
Kriisihoito
Huostaanotettujen
huolto-,
kuntoutus,
(Vartti)
lasten
asumis-,
Perhehoidon tuki Leinola (6/13 asti)
jälkihuolto
tapaamisKissanmaa
Intensiivityö
Koulutus
ja
(7/13 alk)
Perhekuntoutus
Kriisiosastohoito,
elatus(6/13 asti)
Osastotyö
sopimukset
Nuorten
Kissanmaa
kuntoutus,
Selvitykset
Rahola (6/13 asti)
Asiakastyö
Monialainen
Päihdeperheiden
tuomioistuimelle
Leinola (7/13 alk) hyvinvointineuvola
intensiivityö
(Juju)
PerheNuorten kriisioikeudelliset
ja avohuoltopalvelut
palvelut
johtava
nuorisohuoltososiaalityöntekijä
päällikkö
Anne Haring
Timo Ahonen

Valvotut
tapaamiset

Kriisipalvelut
Metsola
Leinola

Vauvojen
vieroitushoito

Kiireellinen
palveluohjaus
(yli 12 v osastohoito)
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Lapan johtotähdet
- kotiin tehtävät palvelut
- palveluohjaus

- yhteisen työn kenttä, ”yhteinen asiakas”
- yhteinen kehittäminen
- yhteinen johtajuus
- moniammatillisuus
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Lapan kokonaisuus- yhteisen työn kenttä
Tehostettu
palveluohjaus?????
(palvelutarpeen
arviointi ja seuranta)
PO

Lapsiperheiden

Ehkäisevät
palvelut

sosiaalityö
Kotiin tehtävät
Sosiaalipäivystys

palvelut

Sijaishuollon
sosiaalityö
Jälkihuollon ohjaus
Perhehoidon ohjaus

A
S
I
A
K
A
S

Lasten
kriisi- ja
kuntoutus

Perhehoidon
tuki

Kiireel
linen
PO

PO

Päihdeperheiden
palvelut

PO
Kiireel
linen
PO

Nuorten
kriisi -ja
avohuoltopalvelut

Tukipalvelut
22

20.05.2013

Maria Päivänen

Palvelukokonaisuuksien ”konsepti”
kotiin tehtävä päiväkuntoutus -tuote

Palveluohjaus

osastohoito –tuote
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Lapan palvelukokonaisuudet 2013
Ehkäisevät palvelut
Itse tai
Viranomaisen
ohjaamana

Perheoikeudelliset palvelut
Perhetyön palvelut
Ehkäisevä työ

Avohuollon palvelut

Sijaishuollon palvelut

Lapsen asioista vastaavan
sosiaalityöntekijän ohjaamana

Lapsiperheiden sosiaalityö
Lastensuojelun avohuollon
tukipalvelut
Sosiaalipäivystys

Lastensuojelun kuntoutus ja
hoito
Sijais- ja jälkihuollon
sosiaaliasema

0-6/8 -vuotiaat
6/8-15/16 –vuotiaat
15/16-21+ -vuotiaat
ei ikäryhmää
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Lapan tuotteet 2013
Ehkäisevät tuotteet

Selvitykset oikeudelle
Huolto- ja elatussopimukset
Isyyden selvittäminen
Hoitokorvausten periminen
Valvotut tapaamiset
Ehkäisevä perhetyö
Perhepiste Nopea
Etsivä työn työparitoiminta
Tukihenkilöpalvelut
Päihdeperheiden
hyvinvointineuvola
Vauvojen vieroitushoito
Kohtaamistyö
Huumeseula
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Avohuollon kotiin
tehtävät tuotteet
Lapsiperheiden sosiaalityö (sis.
perhetyö ja ohjaustyö)
Sosiaalipäivystystyö
Kotiin tehtävä päiväkuntoutus
Jälkihuollon sosiaalityön
palvelut

Sijaishuollon tuotteet

Laitossijoituksen sosiaalityön
palvelut
Sijaisperhehoidon sosiaalityön
palvelut
Jälkihuollon sosiaalityön
palvelut
Perheen kriisiosastohoito
Perheen kuntouttava
osastohoito
Lasten osastohoito
Sijaisperhehoidon tuki

0-6/8 -vuotiaat
6/8-15/16 –vuotiaat
15/16-21+ -vuotiaat
ei ikäryhmää

Maria Päivänen

Kentän ääniä
• sosiaalityön esimiehet:
• positiivinen ajatus sostt – sos (AMK) työparityölle mutta
lisäämällä resursseja, ei muutoksilla

• sosiaalityöntekijät:
• kirjaamisen ja byrokratiatyön vastuu

• avotyön (nyk. ohjaustyö) vastuutyöntekijät:
• ristikkäisiä ajatuksia
• oma työtehtävänsä mutta yhteistyötä voitaisiin tehdä
enemmän

• avotyöntekijät:
• ei yhteistä näkemystä kehittämissuunnasta
• ”Sosiaalityöntekijän kanssa tehtävä työparityöskentely on
nykyisillä resursseilla vaikea toteuttaa, sillä sosiaalityöntekijän
oma työtaakka on suuri)
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Kiitos!

