
Elämänkaarimalli Satakunnan 
hyvinvointialueella

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuus
Aika: 15.6.2022 klo 12.30 – 13.15

Porin perusturvan sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari 
Levonen, Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus –hanke, LAPE-
koordinaattori Johanna Santanen
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Pelastuslaitos
toimialue

Ikääntyneiden 
palvelujen 
toimialue

Aikuisten 
palvelujen  
toimialue

(ml. perustason
vastaanottopalvelut)

Lasten, nuorten 
ja perheiden 

palvelujen 
toimialue

Aluevaltuusto

Aluehallitus

Jaostot

Tarkastuslautakunta

Hyvinvointialue-
johtaja

Lasten, nuorten ja 
perheiden palv. ltk

Aikuisten palvelujen ltk
Ikääntyneiden palvelujen 

ltk

Turvallisuus ja 
varautuminen ltk

Toimitilaltk

Kuntayhteistyöltk

Konsernipalvelut 
toimialue

henkilöstöpalvelut, 
hallintopalvelut, 
talouspalvelut,
ICT –palvelut, 

tekniset palvelut,
rakennuttaminen ja 

hankekehitys,
hankinta- ja logistiikka 

palvelut, 
ateria- ja puhtauspalvelut 
kehittäminen, valvonta ja 

turvallisuus palvelut

Kuntoutus

MT, päihdepalvelut

Vammaispalvelut

Erityistason ja sairaalapalveluiden toimialue 
ml diagnostiikka ja suun terveydenhuolto

Nuorisovaltuusto

Vammaisneuvosto

Vanhusneuvosto

Elinkeino- ja 
järjestöneuvottelukunta

Kuntoutus

MT, päihdepalvelut

Vammaispalvelut

Kuntoutus

MT, päihdepalvelut

Vammaispalvelut

Strategia ja 
järjestäminen

Strateginen suunnittelu ja 
seuranta,  palvelujen 

järjestäminen,  tiedolla 
johtaminen

Vaalilautakunta

Sote -johtaja

SOTE -KESKUS

Ensivastetoiminta

Suunnittelu ja raportointi

Pelastustoiminta

Onnettomuuksien ehkäisy

Aluehallitus 9.5.2022

Lasten, nuorten ja 
perheiden palv. johtaja

Aikuisten palvelujen
johtaja

Ikääntyneiden palvelujen 
johtaja

Pelastusjohtaja 



Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

• Äitiys- ja 
lastenneuvolapalvelut

• Kouluterveydenhuolto

• Opiskeluterveydenhuolto

• Oppilas- ja 
opiskeluhuollon 
kuraattori-
ja psykologipalvelut

• Lastensuojelun avohuolto

• Lastensuojelun 
sijaishuolto

• Lastensuojelun jälkihuolto

• Lastensuojelun 
perhehoito

• Lastensuojelun 
laitospalvelu

• Lapsiperheiden 
sosiaalityön ja 
sosiaaliohjauksen palvelut

• Lapsiperheiden 
kotipalvelut ja perhetyö

• Lapsiperheiden kotihoito

• Lapsiperheiden 
liikkumista tukevat 
palvelut

• Lapsiperheiden 
omaishoito

• Lapsiperheiden 
asumispalvelut

• Kasvatus- ja 
perheneuvonta

• Perheoikeudelliset 
palvelut

• Ensi- ja turvakotipalvelu



Lasten, nuorten ja perheiden toimialue
toimialuejohtaja

Peruspalvelut
vastuualuejohtaja

Erityispalvelut
vastuualuejohtaja

Perhekeskus
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Perhekeskus

Perhekeskus Perhekeskus

Perhekeskus

Strategia ja konsernipalveluiden 
kautta

Yleinen 
kehittä-
minen

Kuljetus-
palvelut

Omais-
hoito

Tuki-
palvelut

Laatu ja 
valvonta

Lasten-
suojelu

Lasten-
suojelu

Lasten-
suojelu

Lasten-
suojelu

Muut 
lakisää-
teiset 

palvelut

Koti-
hoito

Vammais- ja ikääntyneiden palveluiden 
kautta



Elämänkaarimalli lasten, nuorten ja perheiden palveluissa

• Elämänkaarimallin mukainen organisaatio huomioi lapsuuden, nuoruuden ja 
vanhemmuuden sekä perheyhteisön merkityksen 

• Lapsuus ja nuoruus sisältävät tärkeitä kehitysvaiheita, mitkä vaativat osaamista, 
esimerkkinä lapsen kuuleminen 

• Elämänkaarimallissa palvelut suunnitellaan lapsi-, nuorilähtöisesti

• Perhepalveluihin liittyy lapsen ja nuoren tuki heidän lähtökohdistaan huomioiden 
samalla koko perheen tilanteen

• Vanhemmuuden tuki on keskeinen periaate 

• Elämänkaarimalli tukee yhteisen työn tekemistä lasten ja perheiden hyväksi

• Elämänkaarimalli selkeyttää palvelujen kokonaisuutta 



Elämänkaarimalli nykytila

• Lasten- nuorten ja perheiden palveluissa on osassa Satakuntaa käytössä 
elämänkaarimalliorganisaation periaatteita

• Hyvinvointialueella elämänkaarimalli vahvistuu ja täydentyy, luodaan yhteistä mallia lasten, 
nuorten ja perheiden palveluiden toteuttamiseen

• Keskiössä on perhekeskuskonseptointi ja vertikaalisen yhteistyön vahvistaminen sekä 
yhteistyömallit SI-ja SOTE työssä

• Käytössä yhteiset toimintamallit, jotka pohjautuvat voimassa oleviin suosituksiin ja yhdessä 
sovittujen vaikuttavien menetelmien käyttöönotosta (esim. Neuko, Toimiva lapsi & perhe 
menetelmät, Ihmeelliset vuodet, IPC, Systeeminen toimintamalli)



Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisen 
lähtökohdat
• Osaamista löytyy, mutta palvelut ovat vielä pirstaleiset

• Yhteistyö ja palvelujen yhteensovittaminen kokonaisuudeksi vaativat panostusta

• SOTE-valmistelu ja Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus –kehittäminen on nivoutettu yhteen

• Kehittäminen on jatkumoa aiemmasta LAPE-muutosohjelma työstä. Satakunnassa toimii (2016 
alkaen) LAPE-yhteistyöryhmä. Satakuntalaisten hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma 
kattavat lasten, perheiden ja nuorten tuen tarpeet

• Satakunnan yhteistä työtä kehitetty koko Satakunnassa, vaikka yhteistä hyvinvointialueen 
organisaatiota ei vielä ollut esimerkkinä 2019 käynnistetty IPC-menetelmä ohjaaja koulutus.

• Maakunnallisena kehittäjärakenteena (2009) Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö 
tasavertaisten lastensuojelun palvelujen edistämiseksi. Yhteiset perhehoidon maksusuositukset 
käytössä

• Palvelujen saatavuuteen on kiinnitetty huomiota pilotoimalla Pyydä Apua! –nappi konseptointia. 

• Henkilöstön huomiointi ja tuki on tärkeää

• Kansallinen ohjaus: Lapsistrategia ja tiedolla johtaminen ohjaavat kehittämistä



• Perheet saavat apua oikea-
aikaisesti 

• Käytössä on koulutettu ja 
työhönsä sitoutunut 
henkilöstö 

• Palvelut ovat selkeät  

• Lapset ja perheet ja nuoret 
saavat tarvittaessa 
omatyöntekijän 

• Käytössä on monialainen 
tiimityönmalli 

• Siiloutuneista palveluista 
ollaan päästy pois

• Kohtaamistyöhön 
panostetaan

• Perheillä on hyvä kokemus 
palveluista



Satakunnan perhekeskustoimintamalli-konseptointi 12/21 –
10/22

Kansallinen perhekeskustoimintamalli Satasoten perhekeskustoimintamallissa kuvatut alueet

Palvelukokonaisuus ja -

verkosto
Tehtävät, asiakkaat ja 

palvelut

Saavutettavuus Johtamisrakenteet

Yhteistyörakenteet Kriittiset prosessit

Osallisuutta tukevat

rakenteet ja toimintatavat

Keskeisten toimenpiteiden määrittäminen hyvinvointialueen

toimintasuunnitelmaan

Mittarit



Perhekeskuskonseptointi työskentelyyn osallistunut 60 SI-SOTE 
ammattilaista Ohjausryhmä tukee työskentelyä

• Perhekeskus on lasten, 
nuorten ja perheiden 
hyvinvointia ja terveyttä 
edistävä sekä varhaista 
tukea, hoitoa ja kuntoutusta 
tarjoava monialainen 
palveluverkosto.

• Perhekeskus 
yhteensovittaa kuntien ja 
kuntayhtymien sekä 
järjestöjen ja 
seurakuntien palveluita ja 
toimintaa

TehtävätPerustehtäv
ä

Asiakkaat

Lähde: THL: Työpaperi 9/2021. Perhekeskusten kehittäminen ja vakiinnuttaminen

tulevilla hyvinvointialueilla: ohjeita toimintasuunnitelman laadintaan. 

• Perhekeskuksen palvelut 
on tarkoitettu kaikille 
lapsille, nuorille ja 
perheille: lasta odottavat 
perheet, alle kouluikäiset 
lapset ja heidän 
vanhempansa, kouluikäiset 
lapset ja heidän perheensä 
sekä 16-vuotiaat ja sitä 
vanhemmat lapset, nuoret ja 
heidän perheensä.

• Kriittisinä asiakasryhminä
tunnistettu mm. seuraavat 
asiakasryhmät: 
mielenterveys- ja 
päihdeongelmaiset 
asiakkaat, 
pikkulapsiperheet, nepsy-
asiakkaat, lastensuojelun 





SI-SOTE johtajuusvalmennuksen antia 
Pajoihin osallistui yhteensä 70 SI-SOTE asiantuntijaa 2021 –
2022

Tätä tarvitaan enemmän:

Työparityötä eri näkökulmista tarkastelevien 
ammattilaisten kesken

Tutuksi tekemistä ja tiedonjakoa eri 
ammattikuntien välillä keskustellen, esimerkiksi 
sosiaalityöntekijöiden tutustumiskäynnit 
koululle

Oman ajankäytön tietoista uudelleen 
suuntaamista: enemmän yhteiselle ja 
ennakoivalle työlle

Kohtaamisen tietoista harjoittelua: läsnäolo 
ja avoimuus. Tarvittaessa rohkeutta 
poisoppia jotain vanhasta tavasta, jos se ei 
edistä lapsen/perheen hyvinvointia

Tätä tarvitaan vähemmän:

• Työnkuvaan jumittunutta työskentelyä

• Ammattilaisen yksinpohdintaa siitä, mikä olisi 
lapselle ja perheelle parasta

• Raskaiden tukitoimien käyttämistä, kun 
voidaan pärjätä kevyemmilläkin

• Säännösten käyttämistä tekosyynä yhteistyön 
puutteelle



Mitä muutos edellyttää johtajalta
Kuunteleminen, yhteinen tahtotila ja AIKA!

TÄTÄ TARVITAAN ENEMMÄN

• Työntekijät tarvitsevat tukea oman ja yhteisön 
työpanoksen suuntaamiseen ennaltaehkäisyyn

• Tukea ajattelun laajentamiseen “lapsen oireesta 
elämän kokonaisuuteen”. Oleellista on hahmottaa 
tärkeimmät tilanteet, joissa tulee toimia toisin

• Perustehtävän ytimen yhteistä kirkastamista ja 
ymmärrystä siitä, miten oma toiminta tukee sitä: 
“Ytimessä lasten ja perheiden hyvinvointi, jota oma 
professio palvelee”

• Verkostojohtamista yli rajojen: “mitkä ovat keskeiset 
sidosryhmämme ja miten ylläpidämme riittävällä 
tavalla yhteyttä toisiimme - jotta osaamme toimia 
arjessa yhdessä?“

• Johtajan vahvempaa osallisuutta kehittämisessä esim. 
“menetelmien viidakon selkeyttämisessä”:

• Ensin oman käsityksen muodostaminen siitä mikä 
on oleellista, sitten hahmotus työntekijöiden 
kanssa

TÄTÄ TARVITAAN VÄHEMMÄN

• Työprosessi rajoittaa, kenen puoleen lapsi saa kääntyä

• Odotamme, että systeemi muuttuu ”sitten kun…”

*Pysyvän muutoksen tekeminen vaatii aikaa ja 
yhteisen tahtotilan

”Uskalletaanko pitää toisiamme käsistä kiinni niin että lapsella 
on ringin sisällä hyvä olla?” Lapsilähtöinen SI-SOTE yhteistyö,
Suuhygienisti Topi Nyman, Satakunnan perhekeskuspäivä 2022



Systeemisyys lapsi- ja perhepalveluissa

• Tukee yhdyspintatyötä

• Näemme perheet, ympäristön ja toiminnan 
kokonaisuutena

• Lisää hartiavoimia

• Tukee monialaista yhteistyötä

• Perheen ja asiakkaan osallisuus

• Valmennus

• Harjoittelu

• Toiminta

• Perheen palvelut eivät katkea  

• Tieto ole vain yhden ammattilaisen varassa

• Lisää toimiessaan työnhyvinvointia



Lasten, nuorten ja perheiden Satakunta 

• Painotus integraatiossa 

• Palveluiden yhteensovittaminen

• Verkostotyön johtaminen

• Jaettu johtajuus

• Yhtenäiset toimintatavat

• Yhteinen tavoite  -> hyvinvoiva lapsi & perhe

• Ennalta ehkäisevää ja nopeasti puuttuvaa

• Lasten huomiointi aikuisille suunnatuissa palveluissa

• Vanhemmuuden tuen näkökulma

• Lapset ja perheet näkyväksi 

• Lava:n käyttöönotto

• Kehittäjä- ja kokemusasiantuntijat

• Tavoitteena aito yhdenvertaisuus



Miten tämä kaikki saavutetaan? 

• Sitoutuminen

• Yhteinen, myönteinen suunta

• Luopuminen

• Kehittämisen jatkumo

• Kokonaisvaltainen ajattelu

• Jokaisen meidän työllä on merkitys

• Yhdessä olemme enemmän


