
LAPSI- JA PERHEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN OSANA
SATAKUNNAN TULEVAISUUDEN SOTE -KESKUSTA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI  -OSAHANKE

MITÄ TAPAHTUU?

TIEDOLLA JOHTAMINEN, TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA 
KOKEMUKSET OVAT MUUTTUVIA esim. Koronan 
tuomat haasteet  ihmisten hyvinvoinnille.

PAINOPISTEINÄ

Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen

MONITOIMIJAISUUS JA YHDYSPINNAT

KOHTAAVA TYÖ JA PALVELUJEN OIKEA-AIKAISUUS JA 
LAATU

Verkostojohtamisen vahvistaminen, yhteisen työn tekemisen 
osaamisen vahvistaminen. Yhteiskehittäminen

PERHEKESKUS TOIMINNAN JALKAUTTAMINEN

KOKO SATAKUNTAAN

KOHTAAMISPAIKKA TOIMINNAN VAHVISTAMINEN 

NUORTEN PSYKOSOSIAALINEN TUKI

YHTEISENÄ TEHTÄVÄNÄ

PALVELUJEN KEHITTÄMINEN KOKOAMINEN YHTEEN 
SATAKUNNASSA

HAASTEENA:

KAIKKIEN TARPEIDEN NÄKEMINEN JA HUOMIOIMINEN

PALVELUJEN OIKEA-AIKAISUUS JA SELKEYS

”Joukon vahvin lenkki on sen heikoin lenkki periaate” 
Heikompaa ei jätetä ja myös hiljaiset kuullaan.



Tulevaisuuden sotekeskus-hanke
Satakunnan perhekeskusverkosto

• Kehitetään perhekeskuskeskustoimintaa 
kansallisten linjauksien mukaisesti.

• Työrukkasena perhekeskusvastaavien/päälliköiden  
verkosto/osallistutaan kansalliseen 
perhekeskusverkostoon 

• Vaikuttavien menetelmien juurruttaminen ja käyttö 

• Tavoitteena on auttaa perhettä perhekeskuksen 
sisällä, palvelujen saatavuus

• Järjestö- ja sidosryhmätyö tiivistyy  muun 
muassa Kohtaamispaikka toiminnassa.

• Huomioidaan perheiden monimuotoisuus, 
vahvistetaan puheeksi ottamista ja osaamista 
perustasolla. (päihde, mielenterveys- lähi- ja 
perheväkivallan tunnistaminen, perhettä 
koskettavat kriisit, sovinnollinen eroauttaminen.

• Tuetaan lasten ja nuorten & perheiden 
selviytymistä 

• hyödyntäen rakenteellisen sosiaalityön 
lähestymistapaa ja keinoja. Kartoitetaan 
yhdyspintatyön haasteet ja palvelujen 
yhteensovittamisen toimivuus, kehitetään 
varhaisen tuen ja ennaltaehkäisevän työn 
malleja. 

• Kehitetään sähköisiä 
perhekeskuspalveluja ja kerätään 
käyttökokemusta yhteistyössä 
rakenneuudistushankkeen kanssa. 

• Kiinnitetään huomiota palveluista 
tiedottamiseen ja palveluihin pääsyyn.



SI -SOTE yhteistyö ja nuorten psykososiaaliset palvelut

• Vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja sisote-
kumppanuutta. Varhaiskasvatus, koulu, 
oppilaitokset, kulttuuritoimijat, 
järjestöt, seurakunta, lapset, nuoret ja 
vanhemmat. 

KATSE NUORIIN JA NIVELVAIHEIDEN 
TUKEEN

• Huomioidaan lasten ja perheiden 
monimuotoisuus ja erilaiset tarpeet 
Yhteisöllinen oppilashuolto, 
sosiaalityön vahvistaminen.

• Laaditaan yhteistyösuunnitelma si –
sote yhteistyönä tukien nuorten 
hyvinvointia, ammattiin valmistumista 
sekä polkua työelämään.

KIITOS!

Lasten ja nuorten hyvinvointi –osahanke
Johanna Santanen, hankekoordinaattori 044 701 0210 
johanna.santanen@porinperusturva.fi



Länsirannikon 
OT-keskuspilotti 2021
VSSHP

Tuija Eskelinen, projektipäällikkö



OT-keskus

Vaativinta osaamista 
lasten, nuorten ja 
perheiden palveluissa



OT-keskukset 
ja maakuntien 
yhteistyöalueet

 Kehitteillä oleva, 
verkostomainen ja monialainen 
osaamis- ja tukikeskus

 Maakuntarajat ylittävä, sote-
yhteistyöalueilla toimiva

 Toiminnan kehittämisestä vastaa 
valtakunnallisesti STM

 THL vastaa toimeenpanon tuesta

 Kehittäminen tapahtuu 2021 
sote-rakennuudistusta tukevassa 
hankekokonaisuudessa

 Varsinais- Suomen 
sairaanhoitopiiri hallinnoi 
Länsirannikon OT-pilottia 

 Länsirannikon OT-keskuksen 
alueella 877095 asukasta



Tarkennettu
suunnitelma

Tarkoitus

 Antaa ammattilaisille tukea 
asiakastyössä (suora)

 Antaa ammattilaisille tukea 
konsultaation, tutkimuksen 
ja koulutuksen kautta 
(välillinen)

Edellyttää

 Eri hallinnonalojen 
yhteistyötä 

 Tutkimusyhteistyötä 
yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen 
kanssa

 Verkostomaista 
työskentelyotetta

 Integratiivista osaamista 

 Valtakunnallista 
koordinointia OT-keskusten 
välillä



Asiakkaiden tarve 
ratkaisee palveluiden 
kokonaisuuden viime 
kädessä
Kiitos!


