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1 JOHDANTO
Perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualue muodostuu perhepalvelujen, lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja sosiaalipalvelujen palvelualueista. Perhe- ja sosiaalipalveluista äitiys- ja lastenneuvola,
koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, oppilas- ja opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut, kasvatus- ja perheneuvonta, sosiaalihuoltolain mukainen perhesosiaalityö ja lastensuojelun avohuollon
sosiaalityö sekä aikuissosiaalityö, taloudellisen tuen palvelut, perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu
tuotetaan lähipalveluina. Perhe- ja sosiaalipalvelujen toiminnoista lastenpsykiatria, perheoikeudelliset palvelut, turvakoti, sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessi, nuorten vastaanottoyksikkö Havurinne, sosiaali- ja kriisipäivystys, poliisin sosiaalityö sekä maahanmuuttopalvelut ovat nk. yhteisesti tuotettuja
palveluja.
Essote tuottaa Pieksämäelle erikoissairaanhoitotasoisen lastenpsykiatrian palvelut. Lisäksi perheja sosiaalipalvelut tuottaa Pieksämäelle sosiaali- ja kriisipäivystyksen sekä tukiperheiden ja perhehoitajien rekrytoinnin, valmennuksen ja tukipalvelut. Näiden palvelujen tuottamisesta on tehty erilliset sopimukset.
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PERHE- JA SOSIAALIPALVELUIDEN PALVELUALUEET, PALVELULINJAUKSET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET

2.1

Palvelualueet

2.1.1

Perhepalvelut

Perhepalvelut ovat lasten, nuorten ja perheiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä tukevia terveys- ja sosiaalipalveluja, joilla on tiivis yhteys kuntien varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja nuorisotoimen palvelujen kanssa. Tärkeitä sidosryhmiä ovat myös Essoten terveyspalvelujen perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoidon erikoisalat kuten lastentaudit, lastenneurologia ja nuorisopsykiatria sekä lapsiperheiden sosiaalipalvelut. Perhepalveluissa järjestetään ja tuotetaan perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, kohdunkaulan syöpää ja rintasyöpää seulovat joukkotarkastukset, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelut eli
oppilashuollon psykososiaaliset palvelut, lastenpsykiatria ja perheoikeudelliset palvelut. Lisäksi
palvelualueen toimintaan kuuluu lasten perusterveydenhuoltotasoinen mielenterveystyö ja kasvatus- ja perheneuvonta sekä kuntoutuspalvelut (puheterapia ja toimintaterapia). Nämä toteutetaan
omissa työryhmissään neuvolapalvelujen ja oppilas- ja opiskeluhuollon yhteydessä. Peruspalvelujen osaamista ja lasten, nuorten sekä perheiden tukea vahvistetaan tarvittaessa erityispalvelujen
(lastenpsykiatria, lastensuojelu) tuella ja jalkautuvilla palveluilla.

2.1.2

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen palvelualueella tuotetaan sekä sosiaalihuoltolain mukainen perhesosiaalityö että lastensuojelulain mukainen sosiaalityö. Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin kuuluu
sosiaalihuoltolain mukainen perhesosiaalityö, lastensuojelun avohuolto, perhehoito, sijaishuolto ja
jälkihuolto, nuorten tuettu asuminen, perhetyö, perhekuntoutus ja sosiaaliohjaus. Kunnissa lähipalveluna tehtävä sosiaalihuoltolain mukainen perhesosiaalityö ja lastensuojelun avohuolto tekevät tiivistä yhteistyötä kuntien varhaiskasvatuksen ja opetustoimen, koulupsykologien ja koulukuraattorien, perheohjauksen, kotipalvelun ja lasten erityisen tuen palvelujen sekä lastensuojelun sijais- ja
jälkihuollon palveluyksikön (Pessi) kanssa. Perhesosiaalityö on osa perhekeskusverkostoa ja toimii
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tiiviisti peruspalvelun toimijoiden kanssa toteuttaen esimerkiksi monialaisia palvelutarpeen arviointeja. Perhesosiaalityö koordinoi myös Essoten perhekeskusverkostoa sekä PerheNeuvon tiimin toimintoja. Palvelujen pääpaino on sosiaalihuoltolain mukaisessa perhesosiaalityössä, lastensuojelun
avohuollossa sekä sijaishuollon osalta perhehoidon vahvistamisessa ja kehittämisessä.
Turvakoti, Nuorten vastaanottokoti Havurinne, nuorten tuettu asuminen ja kotiin tehtävä perhekuntoutus, tukiperhetoiminta sekä lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon palveluyksikkö Pessi tuottavat
palveluja koko Essoten alueelle.

2.1.3

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluihin kuuluvat aikuissosiaalityön ja taloudellisen tuen palvelut, monialaiset työllisyyspalvelut (TYP), sosiaalinen kuntoutus, kuntouttava työtoiminta, Ohjaamo Olkkarin toiminta, sosiaali- ja kriisipäivystys, poliisin sosiaalityö sekä maahanmuuttopalvelut. Sosiaalipalvelut ovat kuntalaisten omatoimisuutta tukevia ja ongelmia korjaavia palveluja.
Sosiaalipalveluiden vastuulla on harkinnanvarainen eli ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki.
Sosiaalipalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä Kelan kanssa.
Sosiaalipalvelut tuottavat ja koordinoivat monitoimijapäivystykseen sisältyvän sosiaali- ja kriisipäivystyksen koko ESSOTEn alueelle sekä Pieksämäen kaupungille. Lähisuhdeväkivaltatyön
koordinointi (väkivaltaa kokeneiden ja tehneiden palveluverkosto) on keskitetty ESSOTEssa sosiaalipalvelujen palvelupäällikölle, joka toimii myös sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana ja rekisterivastaavana.
Maahanmuuttopalvelut tuotetaan kuntiin Essoten ja kuntien välisten sopimusten mukaisesti. Maahanmuuttopalvelut tuottavat Essoten kunnille (Mikkeli, Juva, Hirvensalmi) kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kotouttamispalvelut sisältäen monipuolisen palvelukokonaisuuden asiakkaille.

2.2 Palvelulinjaukset
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tehtävänä on edistää eri väestöryhmien hyvinvointia laaja-alaisesti. Toiminnan lähtökohtana on palvelujen helppo saavutettavuus ja asiakkaan aito kohtaaminen.
Toiminta-ajatuksena on ”Ihmiseltä ihmiselle, lähellä ja helposti saatavilla.”
Palvelut tuotetaan ottaen huomioon yhdenvertaisuusperiaatteet. Perhe- ja sosiaalipalveluissa asiakkailla on mahdollisuus käyttää tulkkipalveluja, jotka tarkoittavat sekä kielellistä tulkkausta että
kuulo- ja puhevammaisten tulkkauspalvelua. Asiakastiedotteita käännetään useille kielille. Tiedotteita ja esitteitä on saatavilla asiointipisteistä tai netin välityksellä. Sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista tehdään aina viranhaltijapäätös, jolloin muodostuu myös lain mukainen oikeus tehdä oikaisuvaatimus viranhaltijan tekemästä päätöksestä (hallintolaki 7 a luku). Käytettävissä ovat myös muut
viralliset muutoksenhakutahot. Päätöksiin liitetään mukaan muutoksenhakuohjeet.
Vastuualueen palveluiden painopiste on peruspalveluissa. Peruspalveluja ovat neuvolapalvelut,
koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, oppilas- ja opiskeluhuollon psykososiaaliset palvelut (kuraattorit
ja koulupsykologit), perusterveydenhuoltotasoiset lasten mielenterveyspalvelut, kasvatus- ja perheneuvonta sekä sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut sekä työikäisten sosiaalipalvelut, Ohjaamo
Olkkarin nuorten palvelut, monialaiset työllisyyspalvelut, poliisin sosiaalityö, sosiaali- ja kriisipäivystys sekä maahanmuuttopalvelut.
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Erikoissairaanhoitotasoinen lastenpsykiatria ja lastensuojelun palvelut tuottavat erityispalveluja niitä
tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille sekä tukevat peruspalveluja omalla erityisosaamisellaan.
Erityispalveluihin ohjaudutaan pääasiassa peruspalvelujen kautta, kun asiakkaalla palvelu/hoito
edellyttää erityispalveluja. Perheoikeudelliset palvelut (lastenvalvojapalvelut sekä valvotut ja tuetut
tapaamiset) muodostavat oman palvelukokonaisuutensa. Perheoikeudellisilla palveluilla on liittymäkohtia muihin vastuualueen toimintoihin.
Palvelut tuotetaan monialaisesti, joko monialaisissa työryhmissä, palvelupisteissä tai monialaisissa
verkostoissa kuten Perhetalo, perhekeskusverkosto (Kohtaamispaikat ja Perheneuvo) sekä Ohjaamo. Vastuualueen palveluissa korostuvat myös yhteistyö ja riippuvuussuhteet terveyspalvelujen
vastuualueen (ml. mielenterveys- ja päihdepalvelujen) sekä vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualueiden kanssa. Vastuualueen perusterveydenhuollon toiminnoissa (neuvolapalvelut ja koulu- ja
opiskeluterveydenhuolto) ja terveyspalvelujen perusterveydenhuollossa käytetään samaa lääkäriresurssia. Erikoissairaanhoidon erikoisaloista yhteistyö on tiivistä nuorisopsykiatrian, lastentautien ja
lastenenneurologian kanssa. Vammaispalvelujen piirissä olevat lapset tarvitsevat usein myös
perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueen järjestämiä ja tuottamia palveluja. Palvelutuotannolla on
vahva yhdyspinta myös kuntien palveluihin kuten varhaiskasvatus ja opetustoimi, valtion palveluihin
kuten työvoimahallinto, KELA ja ELY (maahanmuutto) sekä järjestöt. Yhdyspinnassa olevien palvelujen ja asiakasryhmien osalta yhteistyö on tiivistä ja jatkuvaa.
Edellisen hallituskauden kestänyt lasten, nuorten ja perheiden muutosohjelman (LAPE) sisältöjen,
kuten maakunnallinen perhekeskusrakenne, varhainen tuki ja vahvat peruspalvelut sekä eroauttaminen, juurruttaminen jatkuu v. 2021–2023 osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta. Palvelut tuotetaan palvelupisteissä, kotiin tehtävänä palveluna, liikkuvina palveluina, etäpalveluina/etävastaanottoina, sähköisinä ja digitaalisina palveluina huomioiden palvelun/hoidon sisältö ja asiakkaan/potilaan tilanne. Asiakkaiden ohjauksessa ja neuvonnassa on käytössä koko kuntayhtymän
alueen palvelunumeroita esim. neuvolapuhelin. Etäpalveluja, sähköisiä ja digitaalisia yhteydenottokanavia ja palveluja otetaan käyttöön pilotointikokemusten jälkeen.
Toiminnan ja palveluprosessien kehittämistä tukevia hankkeita v. 2021:
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke sekä rakennehanke 1.8.2020-31.12.2022 (STM).
Essoten hallinnoima hankekokonaisuus (Essote ja Pieksämäki), joka sis. perhekeskuskokonaisuuden ja osan LAPEn sisältötavoitteista
LUMO - lastensuojelun monialainen kehittäminen 7.12.2020-31.12.2022 (STM). Itä-Suomen soisiaalialan osaamiskeskuksen hallinnoima hanke. Essote hallinnoi Etelä-Savon maakunnan osahanketta.
SOSRAKE - rakenteellisen sosiaalityön osaamisverkostohanke 1.5.2020-31.10.2022 (ESR). ItäSuomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallinnoima hanke. Essote osahanke.
MAGEE - maahanmuuttajien geneerinen palveluohjauksen malli 1.9.2020-31.8.2021 (TEM). Essoten hallinnoima hanke.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke sekä rakennehanke 1.8.2020-31.12.2022 (STM)
ONNI - ohjaamoiden psykosiaalisen tuen vahvistamisen hanke 4.1.2021-31.12.2022 (TEM). Hallinnoija Uudenmaan TE-toimisto.
ReissuEllu - hyvinvointia kehittävä liikkuva oppimisympäristö 1.6.2019-30.11.2021 (ESR). Esedun
hallinnoima hanke.
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2.3

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Koko vastuualue:

Vastuualueen tavoite

Asiakas

Talous

Perhepalvelujen sekä lapsiperheiden sosiaalihuollon
tuki- ja avopalvelut ovat oikea-aikaisia ja vaikuttavia.

Kustannustehokas palvelutuotanto

Vahvat peruspalvelut

Käytettävä mittari

Tavoitearvo

Vuosittain kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten
määrä ei kasva t vrt. 2020
(koko vuosi)

vähemmän kuin v. 2020

Lastenpsykiatrian lähetteiden määrä ei kasva vrt.
2020 (koko vuosi)

vähemmän kuin v. 2020

Lastensuojelun sekä muiden
lasten ja perheiden avopal- 0 – 18 vuotiaat / euroa
velujen kustannukset
enintään KYS-erva-alueen
suuruinen
(raportointi tilinpäätöksen
yhteydessä)
Lapsiperheiden sosiaalityön
(SHL palvelu) ja lastensuoje60% / 40%
lun avohuollon (LS palvelu)
asiakkuuksien suhde

Palveluprosessi
Monitoimijaisesti tehtyjen
palvelutarpeenarviointien
Monitoimijaiset palveluproprosenttiosuus kaikista teh- >50 %
sessit
dyistä palvelutarpeen-arvioinneista
Ammattitaitoinen henkiHenkilöstön osaamiskartoi50% tehty
löstö
tukset
Työhyvinvointikyselyn (TTL)
Organisaation osaaminen

Hyvinvoiva ja motivoitunut
henkilöstö

kokonaissijoitus paranee

< 45

(v. 2019: 45/100)
Sairauspoissaolojen määrä

Poissaolopäivät/htv vähennys 5 % ed. vuosi
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3.

SOSIAALIPALVELUT

3.1

Työikäisten sosiaalityö

Työikäisten sosiaalityön palvelut on suunnattu aikuiselle väestölle tilanteissa, joissa asiakkaalla
on sosiaalipalvelujen tarvetta johtuen esimerkiksi toimeentulotuen haasteista, työttömyydestä,
päihde- tai mielenterveysongelmista, elämänhallinnan vaikeuksista tai asunnottomuudesta. Työikäisten sosiaalityön palvelut sisältävät monipuolista motivointia ja ohjausta sekä arviointia ja seurantaa asiakkaan arjen hallinnan ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi tai ylläpitämiseksi. Siihen kuuluu laajaa moniammatillista yhteistyötä kuntoutuksen ja työvoimapalvelujen työllistämistoimien alueella sekä monialaista kuntoutukseen ohjausta ja tarpeen arviointia sekä kuntoutuksen järjestämistä. Työikäisten sosiaalityön palveluita tarjoavat sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat 18
vuotta täyttäneille henkilöille sekä lapsiperheille, joilla ei ole lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain mukaisten perhepalveluiden tarvetta.
Työikäisten sosiaalityön prosessin vaiheet ovat palvelutarpeen arviointi, asiakassuunnitelman laatiminen, päätöksenteko, palveluiden toteutus, vaikutusten arviointi ja asiakkuuden päättäminen
Työikäisten sosiaalityön palveluihin hakeudutaan joko oman tai läheisen yhteydenoton kautta tai yhteistyötahon ohjaamana, jonka jälkeen sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja arvioi asiakkaan palvelutarpeen. Palvelutarpeen arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen vaatimassa laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa myös muiden toimijoiden kanssa esim. asiakkaan sosiaalista ja taloudellista elämäntilannetta, kuntoutuksen tarvetta ja/tai työllistymisen esteitä kartoittamalla.
Kiireelliset kriisitilanteet, jotka aiheutuvat esimerkiksi asiakkaan tai hänen perheenjäsenensä vakavasta sairastumisesta, häädön vuoksi uhkaavasta asunnottomuudesta tai muista perhekriiseistä,
vaativat välitöntä palvelutarpeen arviointia.
Palvelutarpeen arvioinnin pohjalta laaditaan tarvittaessa asiakassuunnitelma ja sosiaalityöntekijä tai
sosiaaliohjaaja tekee tarvittavat palvelupäätökset. Asiakasta hyödyttävän tuki- ja palvelukokonaisuuden rakentamiseksi tehdään tarvittaessa verkostoyhteistyötä myös muiden auttajatahojen kanssa.
Työikäisten sosiaalityön kautta saatavia palveluja ovat.
-

ohjaus ja neuvonta (SHL 6§),

-

sosiaalityö (SHL 15§),

-

sosiaaliohjaus (SHL16§),

-

sosiaalinen kuntoutus (SHL 17§),

-

tilapäinen ja tuettu asuminen (SHL 21§ 1. ja 2. mom.),

-

kuntouttava työtoiminta (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta)

-

täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki (Laki toimeentulotuesta).

Palveluiden vaikutuksia arvioidaan asiakassuhteen aikana suunnitelmallisesti ja palvelujen tarvetta
uudelleenarvioidaan asiakassuunnitelman päivittämisen yhteydessä. Asiakkuus voidaan päättää,
kun muutostavoitteet on saavutettu. Työikäisten sosiaalityön asiakkuus perustuu työttömien aktivointitoimia lukuun ottamatta aina asiakkaan vapaaehtoisuuteen.
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3.1.1 Ohjaus ja neuvonta
Työikäisten sosiaalityöllä on osaltaan velvoite antaa Sosiaalihuoltolain 6 §:n mukaista ohjausta ja
neuvontaa sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Ohjausta ja neuvontaa
on saatavilla kaikissa Essoten lähipalvelupisteissä sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliohjaajien ja
etuuskäsittelijöiden toimesta.
Ohjausta saa myös Ohjaamo Olkkarista, joka on nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen
palvelupaikka. Sen toimintamalli rakentuu monialaisesti tietoa, ohjausta ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta, eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta. Sosiaalipalvelut koordinoi Ohjaamo Olkkarin toimintaa.

3.1.2 Sosiaalityö
Sosiaalityö on sosiaalityöntekijän asiakkaalle antamaa palvelua, johon sisältyy säännöllisiä tapaamisia sosiaalityöntekijän kanssa asiakkaan tukemiseksi hänen elämäntilanteessaan ja /tai motivoimiseksi muutoksessa. Suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen, asiakkaan sitoutumista vaativan sosiaalityön työskentelyn ohella sosiaalityöntekijät tapaavat asiakkaita yksittäisillä tapaamiskerroilla tai lyhytaikaisesti jonkin yksittäisen ongelmatilanteen ratkaisemiseksi toimistolla, asiakkaan kotona tai
jalkautuen asiakkaan luonnolliseen toimintaympäristöön. Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden
asiakasprosessista on vastuussa aina sosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä koordinoi asiakkaan tarvitsemia monialaisia verkostopalveluita.

3.1.3 Sosiaaliohjaus
Sosiaaliohjaus perustuu palvelutarpeen arvion pohjalta laadittuun asiakassuunnitelmaan ja on pääasiallisesti asiakkaan tukemista ja ohjaamista arjen hallinnan, sosiaalisen toimintakyvyn ja työelämään kuntoutumisen vahvistamiseksi. Työtä tehdään useimmiten asiakkaan omassa ympäristössä
sosiaalitoimen tilojen sijaan. Sosiaaliohjaajat osallistuvat ja ovat vastuussa myös asiakkaiden asiakasprosessien eteenpäin viemisestä, palvelutarpeen arvioinneista ja asiakassuunnitelmien laatimisesta sekä aktivointisuunnitelmien laatimisesta ja kuntouttavan työtoiminnan myöntämisestä sosiaalityöntekijöiden ohella.

3.1.4 Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettua tehostettua tukea arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan sekä sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden
luomiseen ja ylläpitämiseen. Siihen kuuluu aina myös asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi sekä kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen. Sosiaalista kuntoutusta voidaan toteuttaa yksilöllisenä ohjauksena ja valmennuksena ja/tai ryhmätoimintana. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen, syrjäytymisen torjuminen ja osallisuuden edistäminen. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä.
Nuorten sosiaalista kuntoutusta toteutetaan Ohjaamo Olkkarissa yhteistyössä monialaisen Ohjaamon verkoston kanssa. Työmuotoina ovat yksilötyöskentely sekä erilaiset sosiaalisen kuntoutuksen
ryhmät, joita kehitetään nuorten tarpeesta.
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3.1.5 Tilapäinen ja tuettu asuminen
Sosiaalihuoltolain 21 §:n määrittelemistä asumispalveluista aikuissosiaalityön kautta on saatavilla
tilapäisen asumisen sekä tuetun asumisen palvelua. Tilapäisen asumisen tuki on tarkoitettu kriisitilanteissa asiakkaan olosuhteiden turvaamiseen väliaikaisella asumisratkaisulla. Tilapäinen asuminen on viimesijainen keino ratkaista asiakkaan äkillinen, lyhytaikainen suojan tarve, eikä se koskaan
ole ratkaisu pitkäaikaisasunnottomuuteen. Tilapäisenä tukena asiakkaalle myönnetään maksusitoumus hotelliin tai hostelliin esim. viikonlopun yli kriisitilanteessa.
Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista esim. ostopalveluna tai omana tuotantona tuotettua (sosiaali)ohjausta ja muita sosiaalipalveluita sekä tukihenkilötoimintana.

3.1.6 Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille, jotka eivät ole työllistyneet omaaloitteisesti ja/tai työ- ja elinkeinohallinnon keinoin. Asiakkaita ovat työttömyyden perusteella pääasiallisena tulona toimeentulotukea tai työttömyysturvaa saavat työttömät työnhakijat. Kuntouttavan
työtoiminnan tavoitteena on tukea, palauttaa ja/tai lisätä asiakkaan toimintakykyä sekä työllistymisedellytyksiä. Työtoiminta tukee asiakkaan elämänhallintaa ja parhaimmillaan voi luoda väylän
työelämään. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on estää pitkään jatkuvan työttömyyden kielteiset
vaikutukset asiakkaan elämänhallinnassa ja toimintakyvyssä.
Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään velvoittavana kunnan sosiaalitoimen tai työ- ja elinkeinotoimiston aloitteesta tai asiakkaan omasta pyynnöstä. Velvoittavuus määräytyy asiakkaan pääasiallisen tulon/asiakkuuden perusteella. Alle 25-vuotiaat ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan lyhyemmän työttömyyden perusteella kuin yli 25-vuotiaat. Pyrkimyksenä on katkaista nuorten työttömyys ja
syrjäytyminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Kuntouttava työtoiminta perustuu aktivointisuunnitelmaan, jossa määritellään keinot asiakkaan elämänhallinnan tukemiseksi ja etenemiseksi koulutukseen tai työelämään. Suunnitelma räätälöidään
aina yksilöllisesti. Osallistumista kuntouttavaan työtoimintaan käytetään yhtenä asiakkaan aktivointikeinona. Aktivointisuunnitelman laativat yhteistyössä asiakas, kunnan sosiaaliviranomainen ja työja elinkeinotoimiston työntekijä. Asiakas kutsutaan ajanvaraukselle tekemään aktivointisuunnitelma.
Kutsun lähettää joko kunnan sosiaalitoimi tai työ- ja elinkeinotoimisto.
Aktivointisuunnitelma on laadittava työttömälle alle 25-vuotiaalle asiakkaalle,
1. jolle on laadittu työllistymissuunnitelma ja joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana,
2. jolle on laadittu työllistymissuunnitelma ja joka on saanut 500 päivän työttömyyspäivärahakauden ajan työttömyyspäivärahaa, tai
3. jolle on tehty työnhakijan haastattelu ja jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen neljän kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.
Aktivointisuunnitelma on laadittava työttömälle 25 vuotta täyttäneelle henkilölle, jolle on aiemmin laadittu työllistymissuunnitelma ja
1. joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä,
2. joka on 500 päivän työttömyyspäivärahakauden jälkeen saanut työttömyyden perusteella
työ- markkinatukea vähintään 180 päivältä, tai

8
3.

jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

Kuntouttavasta työtoiminnasta tehdään aina viranhaltijapäätös asiakkaalle ja kirjallinen sopimus työtoimintapaikan ja asiakkaan kanssa sekä ilmoitus työvoimahallinnolle. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa tekemään aloitussopimuksen vähintään 3kk:si. Jatkosopimukset voivat olla kestoltaan lyhyempiäkin, esim. 1kk. Työtoiminnan tavoitteena voi olla esim. totuttautuminen työelämään
(työelämän pelisäännöt), saada elämään sisältöä ja rytmiä tai päihteettömän elämän tukeminen.
Työtoiminta räätälöidään aina henkilökohtaisesti asiakkaan tarpeita ja tavoitteita vastaavaksi.
Työtoiminta voi olla myös lähes tavallista kokopäivätyötä. Työtoimintajaksoon sisältyy yksilöllinen
palveluohjaus. Työtoimintajakso on 3 - 24 kuukautta. Sovitun jakson aikana kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään vähintään yhtenä ja enintään neljänä päivänä viikossa, vähintään neljä tuntia päivässä. Osallistuessaan kuntouttavaan työtoimintaan osallistuja saa työttömyysturvaa ja siihen liittyvän ylläpitokorvauksen tai laskelman mukaisen toimeentulotuen ja siihen liittyvän toimintarahan sekä
tarvittaessa osallistumisesta aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset.
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa kuntaa järjestämään kuntouttavaa työtoimintaa ja huolehtimaan asiakkaan aktivointisuunnitelman toteutumisesta sekä asiakkaan tarvitsemien palveluiden
ja tuen järjestämisestä. Kunta voi järjestää toimintaa osana kunnan sosiaalipalveluja ja/tai perustamalla oman työllisyydenhoidonyksikön tai ostaa palvelun ostopalveluna eri palveluntuottajilta.
Aktivointisuunnitelmaan tai monialaiseen työllistymissuunnitelmaan on kirjattava asiakkaalle annettava tuki ja ohjaus kuntouttavan työtoiminnan aikana sekä että suunnitelmaan on kirjattava myös
toiminnan tavoite. Kuntouttavan työtoiminnan sisältö määritellään laissa. Kuntouttava työtoiminta on
viimesijainen palvelu muihin mahdollisiin työllistymistä tai osaamisen edistämistä tukeviin palveluihin
nähden.
Kaikissa Essoten kunnissa tehdään aktivointisuunnitelmia ja ohjataan asiakkaita kuntouttavaan työtoimintaan lähipalveluna paikallisesti.

3.1.7 MoniTori
MoniTorilla, saman katon alla, työskentelee monialainen, eri alojen ja organisaatioiden verkosto
Mikkelin kaupungilta, Essotesta, Etelä-Savon TE-toimistosta, Etelä-Savon ammattiopistosta, Kelasta, Viola ry:stä ja Savakselta. Yhteistyön tavoitteena on asiakkaiden nopeat, kynnyksettömät ja
joustavat palvelut.
Ohjaamo Olkkari on suunnattu 13 - 29-vuotiaille, heidän läheisilleen ja ammattilaisverkostojen tueksi. Monialainen verkosto tuottaa matalan kynnyksen tieto-, ohjaus- ja neuvontapalveluja. Ohjaamo Olkkari on avoinna tiistaista torstaihin ja muina aikoina palvellaan ajanvarauksella. Lisäksi
sen päivystyspuhelin palvelee joka arkipäivä.
Nuorisotila Starlight tarjoaa alueellisen nuorisotyön virikkeellistä ja kasvatuksellista avointen ovien
toimintaa, jossa nuoret voivat viettää vapaa-aikaansa turvallisessa, ammattilaisten valvomassa ympäristössä ja osallistua nuorisotyön tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Toiminta on päihteetöntä.
Nuoriso-ohjaajat toimivat alueellisessa verkostossa nuorten elinolojen edistämiseksi. Tärkeimpiä
yhteistyötahoja nuorten vanhempien lisäksi ovat oppilaitokset, yhdistykset, yritykset ja vapaa-ajan
laitokset sekä muut viranomaiset. Nuorisotilan toiminnasta vastaa Mikkelin kaupungin liikunta- ja
nuorisopalvelut
Etelä-Savon TYP/Reitti eli Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu on Essoten, Mikkelin
kaupungin, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kuntien
sekä TE-toimiston ja Kelan yhteispalvelu. Tehtävänä on edistää pitkään työttömänä olleiden työllistymistä, elämänhallintaa, työkyvyn ylläpitoa ja kuntoutumista.
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3.1.8 Ohjaamo Olkkari
Ohjaamo-toiminnan taustalla on työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema nuorisotakuu, joka astui
voimaan vuoden 2013 alussa. Nuorisotakuu takaa, että ”jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle
30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta”. Nuorisotakuuseen sisältyy
koulutustakuu, joka tarkoittaa, että ”jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle taataan koulutuspaikka
lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla
tavoin” ja alle 30-vuotiaille pelkän peruskoulun varassa oleville nuorille mahdollisuuden suorittaa
ammatillinen tutkinto. (Nuorisotakuu, 2017). Valtakunnallisesti ministeriöt ovat asettaneet Ohjaamoiden tavoitteeksi, että Ohjaamoiden tulee tarjota kaikille alle 30-vuotiaille nuorille tietoa, neuvontaa,
ohjausta ja tukea koulutukseen, työhön ja arkeen liittyvissä asioissa monialaisesti yhden katon alta.
Palvelu on maksutonta ja lähetteetöntä. Ohjaamossa voi asioida, jos koulutus tai työpaikka on hakusessa, jos kaipaa tukea urasuunnitteluun, sosiaalisiin valmiuksiin tai elämänhallintaan tai vapaaajan mahdollisuudet mietityttävät, oma jaksaminen tai läheisen tilanne huolestuttaa tai kaipaa vain
hetken keskustelua aikuisen kanssa. Tavoitteena on toimia alle 30-vuotiaiden tukena, kunnes elämäntilanteeseen löydetään ratkaisu.

3.1.9 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014) edellyttää, että kunta on
osallisena lain määrittelemässä yhteispalvelussa yhdessä Työ- ja elinkeinotoimiston ja Kansaneläkelaitoksen kanssa. Yhteispalvelu tarkoittaa yhteistoimintamallia, jossa edellä mainitut toimijatahot
yhdessä arvioivat työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat työttömien työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiset palvelukokonaisuudet sekä vastaavat työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Monialaisen yhteispalvelun tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä
tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja.
Etelä-Savon TYP-toimintaa ohjaa ja koordinoi TYP-johtaja, joka sijoittuu Etelä-Savon maakuntaliittoon. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun se osuus, joka on kunnan toimijoiden vastuulla, on saatavilla Essoten toimesta kaikissa alueen kunnissa lähipalveluna. Mikkelissä TYP-palvelusta vastaavat TYP Reitin palveluohjaajat. Muissa kunnissa TYP-asioita hoitavat pääasiallisesti
sosiaaliohjaajat.
Essote on mukana Työllisyyden kuntakokeilussa aj. 1.1.2021–30.6.2023. Kuntakokeilun tavoitteena
on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista, tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen sekä parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja
heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille. Kokeiluun ohjataan ne työttömät
ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan sekä kaikki
alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa hanke-alueiden TE-toimistoissa. Kokeilukunta vastaa näiden asiakasryhmien julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden (TE-palveluiden) tarjoamisesta.

3.2

Taloudellisen tuen palvelut

3.2.1 Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki
Toimeentulotuki (Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412) on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen perheensä toimeentulo ja
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edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka on tuen tarpeessa
eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden
etuuksien avulla, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen ihmisen huolenpidolla tai muulla tavalla.
Ennen tuen myöntämistä selvitetään hakijan tai hänen perheensä mahdollisuudet saada toimeentulonsa muista tulonlähteistä, ensisijaisesti työ- ja yrittäjätuloista. Ensisijaisia sosiaaliturvaetuuksia toimeentulotukeen nähden ovat eläkkeet, työttömyysturva, sairauspäiväraha, lapsilisä, asumistuki ja
opintoetuudet.
Toimeentulotuki jakautuu perus-, täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen. Perustoimeentulotuen myöntämisestä vastaa Kela. Essote vastaa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen
myöntämisestä alueen kunnissa. Essoten hallitus hyväksyy vuosittain tai tarvittaessa toimeentulotuen soveltamisohjeet, joiden tarkoituksena on korostaa yhdenvertaisuusperiaatteen toteutumista
Essoten alueen kunnissa.
Täydentävää toimeentulotukea voi saada hakijan erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuviin, toimeentulotuen turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkittuihin
menoihin.
Ehkäisevän toimeentulotuen hakeminen edellyttää yleensä ajanvarauksella asiointia sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan luona, jolloin hakijan kokonaistilanne selvitetään ja siihen perustuen asia
ratkaistaan. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista
turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta
toimeentulotuesta. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi sekä muihin tuen saajan
omatoimista suoriutumista edistäviin tarkoituksiin.

3.3

Sosiaali- ja kriisipäivystys ja poliisin sosiaalityö

Sosiaali- ja kriisipäivystys toteutetaan Essotessa osana monitoimijapäivystystä 24/7. Monitoimijapäivystys koostuu somaattisesta päivystyksestä, mielenterveys- ja päihdepäivystyksestä ja sosiaalija kriisipäivystyksestä. Yhteistyötä tehdään tiiviisti Suomen mielenterveysseuran Mikkelin kriisikeskuksen ja Viola Väkivallasta vapaaksi ry:n kanssa. Sosiaali- ja kriisipäivystystä tuotetaan lisäksi erillisellä sopimuksella Pieksämäen kaupungille.
Asiakkaalla on suora yhteydenottomahdollisuus sosiaali- ja kriisipäivystyksen puhelinnumeroon tai
käyntiasiointiin monitoimijapäivystyksessä. Kaikki yhteydenotot (asiakkaat ja viranomaiset) tapahtuvat yhden puhelinnumeron periaatteella.
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen tehtävät ovat:
 kiireellisten sosiaali- ja kriisitilanteiden yhteydenottojen vastaanottaminen, kiireellisen
palvelutarpeen arviointi
 kiireellisten sosiaalityön ja kriisitilanteiden hoitaminen ja jatkopalvelun varmistaminen
 viranomaistyö ja yhdessä työskentely
 suuronnettomuusvalmius ja psykososiaalisen tuen koordinointi.
Sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa tukea sosiaalisen hädän keskellä. Ydintoimintaa ovat lähisuhdeväkivaltatilanteet, lastensuojelun tarve ilman hoitoa ja huolenpitoa jääneen lapsen osalta, vanhem-
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pien kykenemättömyys huolenpitoon sekä akuutit kriisitilanteet. Asiakasta ja hänen perhettään tuetaan sosiaalisissa hätätilanteissa sekä turvattomuuden kokemuksissa äkillisissä tilanteissa ja mm.
rikoksen uhriksi joutuessa.. Sosiaali- ja kriisipäivystys toimii tarvittaessa lähipalvelujen työntekijöille
työparina ja konsultoijana 24/7.
Poliisin sosiaalityöntekijä työskentelee Mikkelin poliisilaitoksella. Tehtävät painottuvat lastensuojeluilmoitusten käsittelyyn ja kiireellisten lastensuojeluasioiden käsittelyyn, alaikäisten rikostentekijöiden ja rikoksen uhriksi joutuneiden lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn sekä laajaan verkostotyöhön eri toimijoiden kanssa. Poliisin sosiaalityöntekijä on myös osa Ankkuri-toimintaa, jolla pyritään lapsen tai nuoren rikoskierteen katkaisuun varhaisessa vaiheessa, lähisuhdeväkivallan ennalta
ehkäisyyn sekä uhrin ja tekijän auttamiseen ja ohjaamiseen tarvittavien apujen piiriin.
.

3.4

Maahanmuuttopalvelut

Mikkelin kaupunki on tehnyt vuonna 2016 päätöksen, että kaupungin vastaanotettavien kiintiöpakolaisten määrä on 30–40 henkilöä/vuosi ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden määrä on
30–40 henkilöä/vuosi. Hirvensalmen kunta on tehnyt päätöksen kiintiöpakolaisten vastaanotosta siten, että valtion korvausten piirissä olevien kiintiöpakolaisten määrä on 35 henkilöä. Juvan kunnan
vastaanottopäätöksen mukaan valtion korvausten piirissä olevien kiintiöpakolaisten määrä on kunnassa enintään 40 henkilöä. Pertunmaan kunnan vastaanottopäätöksen mukaan kunnassa valtion
korvausten piirissä olevien määrä on enintään 30 henkilöä. Pertunmaalla ei ole toistaiseksi toimintaa. Oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita ja kiintiöpakolaisia on Essoten alueella 225 henkilöä (tilanne 30.11.2020).
Mikkelin kaupungilla, Hirvensalmella ja Pertunmaalla on voimassa olevat kotouttamisohjelmat. Kunnat ovat tehneet sopimukset Essoten kanssa maahanmuuttopalvelujen tuottamisesta kuntiin.
Maahanmuuttopalvelujen asiakkaita ovat kuntien kiintiöpakolaiset (pääsääntöisesti neljän vuoden
ajan maahantulosta), kuntapaikan saaneet turvapaikanhakijat (kolmen vuoden ajan ensimmäisestä
kuntapaikasta) sekä muut maahanmuuttajat palvelutarpeen mukaan.
Maahanmuuttopalvelujen tehtäviin kuuluu vastaanoton valmistelu (kiintiöpakolaiset, oleskeluluvan
saaneet turvapaikanhakijat kuntapaikan valmistelun osalta), asiakkaiden vastaanotto ja ensihuolto
(kiintiöpakolaiset), tehostettu kotouttamistyö, kotouttamiseen liittyvät tehtävät, perhetyö, palveluohjaus, sosiaaliturvaan liittyvät asiat, suomen kielen alkeiden ohjaus, pienryhmätoiminta, tulkkipalvelujen järjestäminen ja tilaaminen (kiintiöpakolaiset, oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat), erilainen konsultaatio maahanmuuttoasioissa, verkostotyö sekä KEHAn korvausten piiriin kuuluvien korvausten hakeminen Essotelle
Maahanmuuttotyö on pitkäjänteistä asiakkaiden kanssa tehtävää työtä, jonka tavoitteena on asiakkaan hyvä kotoutuminen.

4

PERHEPALVELUT

4.1

Neuvolapalvelut

4.1.1. Perhesuunnittelu- ja äitiysneuvola
Perhesuunnitteluneuvola tarjoaa yksilöille ja pareille raskaudenehkäisyneuvontaa ja mahdollisuuden saada itselleen sopiva ehkäisymenetelmä. Perhesuunnitteluneuvolan tarkoitus on myös edistää
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yksilön ja parin hyvinvointia tarjoamalla tukea ja neuvoja terveyteen, ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Näitä ovat esimerkiksi hedelmättömyyden ehkäisy, seksitautien torjunta,
seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen kokemisen ilmaisun tukeminen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvä muu neuvonta.
Äitiyshuollon kokonaisuuden muodostavat perusterveydenhuollon äitiysneuvolat, erikoissairaanhoidon äitiyspoliklinikka, synnytysvuode-osastot sekä diabetespoliklinikka. Myös lasten erityisen tuen
yksikön pikkulapsivastaanotto osallistuu äitiyshuoltoon. Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi. Äitiysneuvolassa tunnistetaan mahdollisimman varhain raskausaikaiset ongelmat ja häiriöt sekä järjestetään viiveettä tarvittavaa hoitoa,
apua ja tukea. Lisäksi tavoitteena on edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Keskeisenä tehtävänä on myös tukea syntyvää kiintymyssuhdetta vauvaan.
Määräaikaisia terveystarkastuksia järjestetään äitiysneuvolassa raskausaikana vähintään yhdeksän.
Näihin raskausaikaisiin käynteihin sisältyy kaksi lääkärin suorittamaa terveystarkastusta, joista toinen
on ns. laaja terveystarkastus. Ensisynnyttäjälle tarjotaan kaksi kotikäyntiä, joista toinen on raskausaikana (raskausviikoilla 30–32) ja toinen synnytyksen jälkeen (1–7 vrk kotiutumisesta). Neuvolan terveydenhoitaja ja perheohjaaja tekevät raskaudenaikaisen kotikäynnin pääsääntöisesti yhdessä. Uudelleensynnyttäjälle tarjotaan yksi kotikäynti synnytyksen jälkeen. Synnytyksen jälkitarkastuksen tekee joko lääkäri tai siihen koulutuksen saanut terveydenhoitaja tai kätilö. Yhteensä perheille tarjotaan
vähintään yksitoista määräaikaista terveystarkastusta. Määräaikaisten käyntien lisäksi raskaana olevalle naiselle ja synnyttäneelle järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan lisäkäyntejä äitiysneuvolaan.

4.1.2 Seulonta- ja kantajaseulontatutkimukset
Sikiöseulonnoilla tarkoitetaan raskaana oleviin naisiin kohdistettuja verinäyttein ja ultraäänitutkimuksin tehtäviä seulontoja, joiden tavoitteena on todeta sikiön sairaus tai vamma. Geneettisessä
kantajaseulonnassa etsitään peittyvästi periytyvän sairauden tautigeenin kantajia. Sikiö- ja kantajaseulontatutkimuksiin ja niiden jatkotutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistuminen
edellyttää raskaana olevan tietoista päätöstä. Päätöksen tueksi raskaana olevalle puolisoineen annetaan äitiysneuvolassa ensikäynnillä kattava tieto seulontamenetelmien tavoitteista ja ominaisuuksista, mahdollisten jatkotutkimusten sisällöstä ja niihin mahdollisesti liittyvistä haitoista sekä
toimintavaihtoehdoista, mikäli sikiöllä todetaan poikkeavuuksia.

4.1.3 Perhevalmennus
Neuvolan terveydenhoitajat ja kasvatus- ja perheneuvonnan työntekijät sekä synnytyssalin kätilöt
järjestävät yhteistyössä ensimmäistä lastaan odottavalle perheelle perhevalmennusta. Perhevalmennus on vuorovaikutuksellista, voimavaralähtöistä ja vertaistuen mahdollistavaa ryhmätoimintaa.
Tapaamisia järjestetään sekä ennen lapsen syntymää että syntymän jälkeen. Perhevalmennuksen
tarkoitus on tukea parisuhdetta ja vahvistaa vanhemmuutta. Valmennus antaa tietoa raskausajasta,
synnytyksestä, lapsen hoidosta, imetyksestä ja odotusaikaan sekä synnytykseen mahdollisesti liittyvistä mielenterveyden muutoksista. Valmennus tukee lapsen ja vanhemman välistä varhaista vuorovaikutusta. Tavoitteena on myös edistää isien osallisuutta, isyyden vahvistumista ja jaettua vanhemmuutta. Perhevalmennusta järjestetään nykyisin myös digitaalisesti.
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4.1.4 Lastenneuvola
Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja
hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa. Lapsi saa neuvolassa rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.
Neuvolatoimintaa säätelevän asetuksen mukaan neuvolassa järjestetään alle kouluikäisille vähintään 15 määräaikaistarkastusta, joista viisi tekee lääkäri yhdessä terveydenhoitajan kanssa. Terveystarkastuksista kolme on laajoja terveystarkastuksia, jossa arvioidaan lapsen kehityksen, terveydentilan ja hyvinvoinnin lisäksi koko perheen hyvinvointia ja vanhempien tuen tarpeita. Tarkastukseen kutsutaan aina molemmat vanhemmat. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy huoltajien kirjallisella suostumuksella päivähoidon ja esiopetuksen henkilökunnan arvio lapsen selviytymisestä päivähoidossa niiltä osin kuin se on välttämätöntä hoidon ja tuen järjestämisen kannalta. Siihen sisältyy
myös vanhempien näkemys lapsensa terveydestä ja kehityksestä sekä koko perheen hyvinvoinnista.
Kaikkiin määräaikaisiin terveystarkastuksiin sisältyy terveysneuvontaa. Terveysneuvonnan tavoitteena on tukea lapsen kehitystä, kasvatusta sekä lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta.
Lisäksi tavoitteena on tukea vanhemmaksi kasvamista ja parisuhdetta sekä edistää perheen sosiaalista tukiverkostoa. Neuvonta voidaan toteuttaa yksilöllisesti, ryhmässä ja yhteisöllisesti.
Terveysneuvonnan ja määräaikaisten terveystarkastusten yhtenä tavoitteena on tunnistaa lapsen ja
perheen erityisen tuen tarve mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Erityisen tuen tarpeessa oleville perheille tarjotaan ja järjestetään tarvittaessa vastaanottokäyntejä neuvolaan tai kotikäyntejä
sekä tehdään tarvittaessa yhteistyötä perhetiimien, erikoissairaanhoidon, lapsiperheiden sosiaalityön ja muiden toimijoiden kanssa. Erityisen tuen tarpeen tilanteessa laaditaan hyvinvointi- ja terveyssuunnitelma yhteistyössä tukea tarvitsevan perheen kanssa.

4.2

Oppilas- ja opiskeluhuolto

Oppilas- ja opiskeluhuoltoon kuuluvat koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, koulupsykologin ja kuraattorin palvelut.

4.2.1

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko oppimisyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
sekä lapsen ja nuoren fyysisen ja psyykkisen terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Kouluterveydenhuollossa oppilaalle järjestetään terveystarkastus jokaisella vuosiluokalla. Ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen vuosiluokan terveystarkastus on laaja. Laajoihin terveystarkastuksiin sisältyy
oppilaan terveydentilan arvion lisäksi lääkärin ja terveydenhoitajan yhdessä lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa tekemä koko perheen hyvinvoinnin arvio. Määräaikaisissa terveystarkastuksissa
arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psykososiaalista terveydentilaa ja pyritään löytämään
mahdolliset sairaudet. Terveystarkastukset ovat samalla aina terveysneuvontatilanne ja ehkäisevää
mielenterveystyötä. Määräaikaisten terveystarkastusten lisäksi oppilaita tavataan yksilöllisen tarpeen mukaisesti ja oppilaalla on mahdollisuus hakeutua vastaanotolle myös ilman ajanvarausta.
Kouluterveydenhuolto huolehtii myös kansallisen rokotusohjelman mukaisten rokotusten antamisesta koululaisille. Viimeisimpänä rokotteena ohjelmaan on lisätty HPV-rokotus yläkouluikäisille pojille.
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4.2.2

Oppilas- ja opiskeluhuollon psykososiaaliset palvelut

Oppilas- ja opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan koululaisten ja opiskelijoiden koulunkäynnin ja opiskelun tukea ja ohjausta. Toiminnalla edistetään kouluyhteisön hyvinvointia
sekä yhteistyötä koululaisten perheiden ja muiden läheisten kanssa, tuetaan oppilaiden oppimista
ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

4.2.3

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu lukiolaisille ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa sekä ammattikorkeakoulussa opiskeleville. Opiskeluterveydenhuollon palvelut järjestetään
kunnassa sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille riippumatta heidän asuinkunnastaan ja ne ovat käytettävissä myös työharjoittelun aikana. Opiskeluterveydenhuolto on maksutonta alle 18-vuotiaille.
Sen jälkeen maksu määräytyy asiakasmaksulain mukaisesti osassa palveluja. Terveystarkastukset
ovat maksuttomia kaikille.
Opiskeluterveydenhuollon toiminta jakaantuu ennaltaehkäisevään työhön ja sairaanhoitoon. Lukiossa ja toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville järjestetään terveydenhoitajan
tarkastus ensimmäisenä ja lääkärin tarkastus ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna. Tarkastuksessa on tärkeä saada kokonaiskäsitys opiskelijan terveydestä ja hyvinvoinnista sekä ohjata opiskelijaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Huomiota kiinnitetään opiskelijan elämäntilanteeseen,
opiskelumotivaatioon ja terveysriskeihin. Opiskelijan terveydentilaa arvioidaan erityisesti opinnoista
selviytymisen kannalta. Opiskelijalle annetaan tietoa ammatissa toimimisen edellytyksistä sekä työhön ja ammattiin liittyvistä terveydellisistä vaaratekijöistä. Terveysneuvonnan on tuettava ja edistettävä itsenäistymistä, terveellisiä elämäntapoja sekä hyvää fyysistä toimintakykyä ja mielenterveyttä
sekä ehkäistävä koulukiusaamista. Terveysneuvonta sisältää myös seksuaaliterveyden edistämisen ja mielenterveys- ja päihdetyön.
Opiskeluterveydenhuollon tulee olla mukana valvomassa oppilaitosten ja opiskeluympäristön turvallisuutta ja terveellisyyttä yhdessä työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa. Tarkastuskäyntejä tulee
tehdä joka kolmas vuosi.

4.3

Perhetiimit: Lasten perusterveydenhuoltotasoisen kuntoutuksen,
mielenterveystyön sekä kasvatus- ja perheneuvonnan palvelukokonaisuus

Lasten perusterveydenhuoltotasoinen kuntoutus, mielenterveystyö ja kasvatus- ja perheneuvonta
ovat osa perhepalveluja ja ne toteutetaan omissa moniammatillisissa Perhetiimeissä neuvolapalvelujen ja oppilashuollon yhteydessä. Perhetiimeissä työskentelee psykologeja, perheohjaajia, perheterapeutteja sekä lastenneuvolaikäisten osalta myös puhe- ja toimintaterapeutteja. He arvioivat, tutkivat ja tukevat lapsen kasvua ja kehitystä, suunnittelevat tukikeinoja, ovat tukena vauvavaiheessa
sekä vanhemmuuden eri kysymyksissä. Tavoitteena on havaita tuen tarve ja järjestää tarvittavat tukipalvelut mahdollisimman varhain. Tarvittaessa lastenpsykiatrian ja lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiantuntijat jalkautuvat perhetiimeihin. Näin erityispalveluja tuodaan osaksi lasten ja perheiden
peruspalveluja. Palvelut tarjotaan matalalla kynnyksellä neuvolapalvelujen ja oppilashuollon yhteydessä lähipalveluperiaatteella. Työskentely on yksilö- ja perhekohtaista. Perhetiimeissä järjestetään
myös erilaisia ryhmätoimintoja. Perheneuvontaa hankitaan lisäksi ostopalveluna perheasiain neuvottelukeskukselta. Perheasiainneuvottelukeskus tuottaa Essotelle myös Avioliittolain mukaisen perheasioiden sovittelupalvelun.
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4.4

Naisten joukkotarkastukset, seurantaohjelma

Kohdunkaulan syöpää ehkäisevään seulontaan eli joukkotarkastukseen kutsutaan viiden vuoden
välein. Ensimmäinen kutsu lähetetään 30-vuotiaille ja viimeinen 60-vuotiaille naisille. Irtosolututkimuksen lisäksi joukkotarkastuksessa paneudutaan eri-ikäisten naisten hyvinvointiin liittyviin asioihin
ja annetaan terveysneuvontaa. Aihealueita ovat esimerkiksi tyypin 2 diabetes, verenpaine, alkoholin
käyttö, osteoporoosi, tupakointi sekä rintojen tutkiminen rintasyövän havaitsemiseksi.

4.5

Lastenpsykiatria

4.6.1

Lastenpsykiatrian vastaanotto

Lastenpsykiatrian vastaanotto järjestää ja tuottaa lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon avohoidolliset palvelut. Palvelu muodostuu akuuttityöstä, pikkulapsivastaanotosta, tutkimus- ja hoitotyöstä
sekä kotisairaalasta.
Lastenpsykiatrian pikkulapsivastaanotto palvelee 0-5-vuotiaita lapsia perheineen sekä lasta odottavia perheitä. Työryhmä tutkii ja hoitaa pikkulapsien ja heidän perheidensä ja lasta odottavien perheiden vuorovaikutusta ja psyykkisiä pulmia. Työryhmä hoitaa myös pikkulasten unihäiriöitä. Työryhmässä työskentelee lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykologeja ja sairaanhoitajia.
Lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoitotyöryhmä järjestää lastenpsykiatrista erikoissairaanhoitoa 612 -vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Palveluita voivat olla laaja-alaiset psykologiset tutkimukset, vanhemmuuden tutkiminen sekä yksilö- ja perheterapeuttinen työskentely. Tutkimus ja
hoito sisältävät myös aktiivista työskentelyä verkostojen kanssa lapsen ja perheen normaalissa
ympäristössä. Tiimin työntekijöitä ovat lastenpsykiatrian erikoislääkärit, psykologit, sosiaalityöntekijät, sairaanhoitajat, toimintaterapeutti ja psykoterapeutti. Lapsen hoito voidaan järjestää myös
kotisairaalahoitona, jossa työskentely toteutetaan lapsen luonnollisessa kasvuympäristössä kotija koulukäynnein sekä vanhempien tapaamisina.

4.6.2 Lastenpsykiatrian päiväosasto
Lastenpsykiatrian päiväosasto tarjoaa lastenpsykiatrista tutkimusta ja hoitoa 6 – 12-vuotiaille lapsille. Kyseessä on lastenpsykiatrian avohoidollinen yksikkö. Lastenpsykiatrinen vuodeosastohoito
toteutetaan Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Päiväosasto on kuusipaikkainen. Osastolle saavutaan aina sovitusti ja lääkärin lähetteellä. Osastojakson tavoitteet sovitaan yksilöllisesti. Hoitojakson alussa painottuu tutkimuksellinen ote ja hoidon osuus lisääntyy jakson edetessä. Osastolla
on paikka kiireelliselle jaksolle, joka kestää yleensä 2 viikkoa ja pidemmille hoitojaksoille, joiden
kesto on noin kolme kuukautta. Osaston toiminta perustuu lapsen turvallisuuden lisääntymiseen,
arjen selkeyttämiseen, tapahtuminen ja asioiden ennakoitavuuteen ja vahvuuksien tukemiseen.
Osastolla harjoitellaan yksilöllisesti ja ryhmissä sosiaalisia taitoja ja arkielämän tilanteita. Toiminta
on yhteisöllistä. Hoitojaksoon sisältyvät koti- ja koulukäynnit ja yhteistyö koulun sekä lapsen ja
perheen verkostojen kanssa. Osastolla ollessaan lapsi osallistuu vointinsa mukaan opetukseen
osaston yhteydessä olevassa sairaalakoulussa. Henkilökunta on moniammatillinen koostuen lastenpsykiatrian erikoislääkäristä, sairaanhoitajista, psykologista, sosiaalityöntekijä/perheterapeutista ja toimintaterapeutista.
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4.6

Perheoikeudelliset palvelut

Perheoikeudellisten palvelujen yksikössä tuotetaan lastenvalvojapalvelut, adoptioneuvonta ja sosiaalihuoltolain mukaiset tuetut ja valvotut tapaamiset.
Lastenvalvojien lakisääteisiä tehtäviä ovat isyyden tai äitiyden selvittäminen, lapsen huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatusapuun liittyvien sopimusten vahvistaminen ja näihin tehtäviin liittyvä neuvonta,
ohjaus ja neuvottelupalvelut. Lastenvalvojat antavat käräjäoikeudelle lapsen asumista, huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa riita-asioissa olosuhdeselvitykset. Mikäli vanhemmat eivät noudata lapsen huoltoa- ja tapaamisoikeutta koskevaa sopimusta tai käräjäoikeuden päätöstä lastenvalvojat toimivat täytäntöönpanosovittelijoina käräjäoikeuden pyynnöstä.
Lapsen ja vanhemman tapaamiset voidaan perustellusta syystä määrätä tai sopia tuetuksi tai valvotuksi. Joskus varsinainen tapaaminen sujuu normaalisti etävanhemman kotioloissa, mutta vanhempien kohtaaminen ei lapsen haku- ja noutotilanteessa ole mahdollista. Tällöin lapsen tapaamiseen
liittyvään vaihtotilanteeseen tarvitaan turvallinen kolmas henkilö toteuttamaan ns. valvottu vaihto.
Eron kohdatessa on apua saatavissa myös perheasianneuvottelukeskuksesta (Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan perheasian neuvottelukeskus). Palvelu on maksutonta. Asiakkaan ei tarvitse olla
seurakunnan tai kirkon jäsen. Käytettävissä on myös Viola - Väkivallasta Vapaaksi ry:n palvelut.
Nämä palvelut on tarkoitettu väkivallan uhreille, tekijöille sekä läheisille. Yhteydessä voi olla myös
Mikkelin kriisikeskukseen kaikissa elämän kriiseissä. Palvelu on maksutonta.

Adoptioneuvonta
Lapsen adoptoiminen edellyttää adoptioneuvonnan saamista. Adoptioneuvontaa järjestetään perheoikeudellisten palvelujen yksikössä ostopalveluna. Palvelun tuottaa Pelastakaa lapset ry.
Adoptio eli lapseksi ottaminen on oikeudellinen toimenpide, jossa vanhemman oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät lapsen biologisilta vanhemmilta adoptiovanhemmille. Adoptioita säätelee laki lapseksiottamisesta (153/1985) ja siitä annettu asetus (508/1997) sekä kansainväliset sopimukset. Adoptiolapsi
saa perheessään samanlaisen aseman kuin biologinen lapsi. Adoptio on purkamaton.
Lapsen adoptoiminen edellyttää adoptioneuvonnan saamista. Adoptioneuvontaa toteutetaan Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen palvelutuotantoyksiköissä ostopalveluna. Päätöksen
ostopalvelusta tekee lastenvalvoja.
Adoptioneuvonnassa selvitetään yhteistyössä hakijoiden kanssa heidän valmiuksiaan ja soveltuvuuttaan adoptiovanhemmuuteen. Kansainvälisessä adoptioasiassa adoptioneuvonnan perusteella tehdään kotiselvitys-asiakirja. Kansainvälinen adoptioneuvonnan kesto on keskimäärin 6 kk-1 vuosi.
Adoptio on mahdollinen 25 vuotta täyttäneille aviopareille tai yksin eläville. Laki ei aseta yläikärajaa
adoptiovanhemmille, mutta käytännössä lapset pyritään sijoittamaan henkilöille, jotka voisivat olla biologiselta iältään lapsen vanhempia. Lapsen kotimaa voi asettaa hakijoille lisäedellytyksiä.
Kansainvälisessä adoptiossa tulee adoptioneuvonnan lisäksi saada kansainvälistä adoptiopalvelua.
Lupaa kansainväliseen adoptioon haetaan Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnalta (adoptiolautakunta). Kansainvälisen adoptiolapsen
saavuttua Suomeen adoptioneuvonnanantaja hoitaa sijoituksen seurannan kohdemaan vaatimusten
mukaisesti. Lisätietoja kansainvälisiltä adoptiopalvelunantajilta: Interpedia ry., Pelastakaa Lapset ry.
ja Helsingin kaupungin sosiaalivirasto/adoptioasiat.
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Perheen sisäisestä adoptiosta on kyse silloin, kun adoptoitava on lapseksi ottajan puolison lapsi. Perheen sisäisissä adoptioissa adoptionhakijan tulee olla vähintään 18 vuotta. Myös perheen sisäisissä
adoptioissa ottolapsineuvonta on välttämätöntä ja se koskee kaikkia adoption osapuolia. Perheensisäisen adoption vahvistaa käräjäoikeus lapseksi ottajan hakemuksesta. Käräjäoikeuden päätöstä
varten tarvitaan aina kunnan sosiaalitoimen lausunto lapsen ja lapseksi ottajan olosuhteista.

5

LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut koostuvat perhesosiaalityön, lastensuojelun avohuollon sekä lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon kokonaisuudesta. Perhesosiaalityöhön kuuluu perhekeskusverkoston sekä PerheNeuvotoiminnan koordinointi, alkuarviointi, lastensuojelun virka-ajan päivystys, lapsiperheiden kotipalvelu, tukiperhetoiminta, lapsiperheiden sosiaalityö ja perhetyö sekä muut sosiaalihuoltolainmukaiset palvelut.

5.1 Perhesosiaalityö
5.1.1 Perhekeskusverkosto, PerheNeuvo ja avoimet kohtaamispaikat.
Perhesosiaalityössä koordinoidaan Essoten perhekeskusverkostojen sekä PerheNeuvojen toimintaa
kuntien avoimissa kohtaamispaikoissa. Perhekeskustoiminnan johtamisessa keskeisiä toimijoita ovat
varhaisen tuen ja perhekeskuspalveluiden kehittäjäverkostot. Kehittämistyössä keskeiset asiat ovat
aito kohtaaminen, varhainen tuki, perheneuvo, kohtaamispaikka, eroauttaminen, lapset puheeksi, turvallisuus, monialainen arviointi, systeeminen työskentelyote sekä vaativa tuki.

5.1.2

Asiakkaaksi tulo ja palvelutarpeen arviointi

Yhteydenotto perhesosiaalityöhön voi tapahtua sosiaalihuoltolain mukaisen pyyntönä,lastensuojeluilmoituksena tai ennakollisena lastensuojeluilmoituksena. Sosiaalihuollon asiakkuus alkaa, kun
asia tulee vireille, kun henkilö on itse yhteydessä sosiaalihuoltoon tai muuta kautta tulee tietoon, että
henkilö on mahdollisesti sosiaalihuollon tarpeessa. Asiakkuus alkaa hakemuksen saapumisesta tai
kun muutoin vireille tullutta asiaa aletaan käsitellä tai kun henkilölle annetaan sosiaalipalveluja.
Lastensuojelun asiakkuus ei ala vielä siinä vaiheessa, kun lastensuojelun tarvetta vasta selvitetään.
Selvitys- ja arviointivaiheessa perhe on sosiaalihuollon asiakas, mutta lastensuojelun asiakkuus alkaa vasta, jos arvioinnin perusteella todetaan, että perhe tarvitsee lastensuojelun asiakkuuden tai
lapselle tai hänen perheelleen annetaan lastensuojelun palveluja jo ennen palvelutarpeen arvioinnin
valmistumista.
Sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoituksen tai vastaavan yhteydenoton vastaanottamisesta ratkaistava, onko asian vireille tulon johdosta ryhdyttävä sosiaalihuoltolain
mukaiseen palvelutarpeen arviointiin tai että onko asia selvästi luonteeltaan sellainen, ettei se johda
toimenpiteisiin. Sosiaalityöntekijän on tehtävä kirjallinen päätös palvelutarpeen arvioinnin aloittamisesta. Selvitys tehdään pääsääntöisesti työparityöskentelynä ja tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.
Palvelutarpeen arviointi ja selvitys alkaa yhteydenotolla huoltajiin. Alkuvaiheessa otetaan yhteyttä
myös ilmoituksen tekijään. Sosiaalityöntekijä kutsuu huoltajat ja lapsen sekä mahdollisesti ilmoituksen tekijän, jos kyseessä viranomainen, alkutapaamiseen. Ensimmäisessä tapaamisessa käydään
läpi palvelutarpeen arvioinnin prosessi ja aikataulu sekä sovitaan työskentelyn etenemisestä.
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Selvityksen tarkoituksena on selvittää lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavat seikat, kuten lapsen ystäväpiiri, lapsen koulunkäynti, lapsen päivittäisen hoidon järjestäminen ja muut välittömästi
lapsen hoitoon ja huolenpitoon sekä kasvuun ja kehitykseen vaikuttavat seikat. Selvitettäväksi tulevat myös lapsen vanhempien kasvatuskykyyn vaikuttavat seikat, kuten vanhempien sairaudet ja
mahdolliset henkilökohtaiset ongelmat, kuten päihde- tai mielenterveysongelma sekä taloudelliset
edellytykset vastata lapsensa hoidosta ja huolenpidosta. Selvityksessä arvioidaan huoltajien tai
muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kykyä ja mahdollisuuksia huolehtia lapsen turvallisuudesta, perustarpeista sekä kehitystason mukaisesta hoidosta, huolenpidosta
ja kasvatuksesta. Selvityksessä tarkastellaan lapsen ja hänen lähipiirinsä arkielämän olosuhteita,
niissä esiintyviä riskejä ja kartoitetaan niitä tukitoimenpiteitä, jotka ovat mahdollisia kulloinkin kyseessä olevassa tilanteessa. Selvityksessä arvioidaan myös sitä, millä tavoin vanhempien tai lapsen hoidosta ja huolenpidosta vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia vastata ensisijaisesti lapsen
hoidosta ja huolenpidosta voidaan tukea ja edistää vanhemmalle kuuluvien kasvatusvelvollisuuksien toteutumista.
Palvelutarpeen arviointi ja selvitys on prosessi, joka perustuu suunnitelmallisuuteen. Olennaista selvitysprosessissa on perheen kanssa tehtävä suunnitelma ja sitouttaminen. Prosessin aikana työntekijät tapaavat lasta ja vanhempia yhdessä ja erikseen sekä mahdollisesti muita lapsen hoidosta ja
kasvatuksesta vastaavia henkilöitä. Teemoina ovat muun muassa koti ja tärkeät ihmiset, lapsen/nuoren arki ja tarpeet sekä vanhemmuus.
Tavoitteena on erityisesti nostaa esille lapsen kokemuksia omasta elämästään. Prosessin aikana
pyritään hahmottamaan lapsen elämän vahvuuksia ja mahdollisia muutostarpeita perheessä. Tapaamisissa keskustelujen apuvälineinä käytetään erilaisia lomakkeita, kortteja, pelejä yms. lapsen tilanteesta pyydetään mahdollisesti lausuntoja esimerkiksi päivähoidosta, koulusta, terveydenhuollosta ja
perheneuvolasta.
Palvelutarpeen arviointi tehdään, vaikka lapsi taikka hänen vanhempansa vastustaisivat sen tekemistä.
Työskentely dokumentoidaan ja se päättyy perheen kanssa pidettävään yhteenvetotapaamiseen,
jossa työntekijä kertoo perheelle, jatkuuko lapsen sosiaalihuoltolainmukainen vai lastensuojeluasiakkuus vai päättyykö se. Palvelutarpeen arvioinnista tehdään kirjallinen yhteenveto, joka annetaan perheelle. Mikäli työskentely päättyy palvelutarpeen arvioinnin jälkeen, myös lapsen asiakkuus päättyy silloin. Asiakkuuden alkaessa sosiaalihuoltolain tai lastensuojelun palveluna laaditaan
lapselle asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelma on laadittava, vaikka lapsi tai lapsen vanhemmat
vastustavat sen laatimista.

5.1.3

Kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa. Kotipalvelulla tarkoitetaan
asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamiseen tai
niissä avustamiseen liittyviin tehtäviin.
Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä
alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Lapsiperheellä on oikeus saada
perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista yllä mainittujen syiden vuoksi. Lapsiperheiden kotipalvelu voi olla säännöllinen tai tilapäistä.
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Tilapäinen kotipalvelu on lyhytkestoisiin, maksimissaan kolmen kuukauden tilapäistarpeisiin tarkoitettua perheiden arjessa selviytymisen tukemista. Tilapäisen kotipalvelun tarkoituksena on auttaa
perhettä selviytymään itsenäisesti tai sen aikana voidaan arvioida pidempiaikaisten palveluiden tarvetta. Säännöllinen kotipalvelu on tarkoitettu pitkittyneisiin ja välttämättömiin, kuitenkin aina määräaikaisiin tuen tarpeisiin. Avun tavoitteena on vanhempien omien voimavarojen vahvistaminen. Pääsääntöisesti kotipalvelua voi saada arkisin klo 8-18. Palvelua myönnetään myös aamuisin, iltaisin
ja viikonloppuisin, kun perheen tilanne sitä vaati. Palvelu voidaan järjestää omana toimintana tai
palvelusetelillä. Kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti, sisäisten toimintaohjeiden mukaisesti. Päätöksen lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisestä tekee perhepalveluohjaaja tai lastensuojelun avohuollon tai alkuarvioinnin sosiaalityöntekijä.
Palveluseteli myönnetään seuraavien kriteerien perusteella:
 vanhemman yllättävä sairastuminen, uupuminen tai väsymys
 perheen kriisitilanteet (onnettomuus, perheen jäsenen kuolema, vanhempien erotilanne)
 raskauden aikainen tai synnytyksen jälkeinen erityistilanne
 erityistarpeet monilapsisissa ja monikkoperheissä
 arjen sujuvuuden tukeminen (esim. erilaiset asiointikäynnit)
 perheen selviytymistä vaikeuttavien tilapäisten syiden vuoksi
Lapsiperheiden tilapäistä kotipalvelua ei voida myöntää pelkästään seuraavan kaltaisissa tilanteissa:
 pelkkä siivouksen tarve
 äkillinen lapsen sairastuminen tilanteessa, jossa vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 kotona tehtävä etätyö
 opiskelu tai luennolla käynti
 vanhempien harrastukset
 kun lapsen hoidon tarve toteutuu varhaiskasvatuksessa

5.1.4

Tukiperhetoiminta

Arvion tukiperhepalvelun tarpeellisuudesta tekee alkuarviointitiimi tai lapsen vastuusosiaalityöntekijä. Hakemukset ohjautuvat tukiperhetoiminnan ohjaajille. Ohjaaja tapaa lapsen ja etsii lapselle sopivan tukiperheen. Kaikki tukiperheet valmennetaan tehtäväänsä.

5.1.5

Muut sosiaalihuoltolain mukaiset tukitoimet/palvelut

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä,
sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Sosiaalipalvelujen tarjoama tuki voi olla muodoltaan tilapäistä, jatkuvaa ja toistuvaa tai pysyvää ja pitkäaikaista.
Perhetyö
Kokonaisvaltaisen, suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen perhetyön tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Perhetyön avulla tuetaan erityistä tukea
tarvitsevien lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä.
Tukihenkilöt ja -perheet
Tukihenkilön tai tukiperheen avun tavoitteena on turvata lapsen kasvua ja kehitystä.
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Lomanviettopalvelut ja tuki lomanvieton järjestämiseen
Lomanviettopalveluja ja tukea lomanvieton järjestämiseen myönnetään perhetilanteen, pitkäaikaisen sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella.
Vertaisryhmätoiminta
Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai hänen perheelleen voidaan järjestää vertaisryhmätoimintaa
lapsen terveyden tai kehityksen turvaamiseksi. Vertaisryhmätoimintaan osallistuvien on mahdollista
käsitellä ongelmiaan yhdessä toisten samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa.
Perheasioiden sovittelu
Perheasioiden sovittelun tarkoituksena on antaa apua ja tukea silloin, kun perheessä esiintyy ristiriitoja. Sovittelu on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhemmat miettivät eron mahdollisuutta tai perheille, joissa vanhemmat ovat jo eronneet ja perhe pyrkii sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen.
Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta
Lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonnan tarkoitus on, että tapaamisoikeus toteutuu
lapsen edun mukaisesti. Kyseessä voi olla valvottu vaihto, tuettu tapaaminen tai valvottu tapaaminen.

5.1.7

Erityistä tukea tarvitseva lapsi

Sosiaalipalveluissa erityistä tukea tarvitsevasta lapsesta on kyse silloin, kun

lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa hänen terveyttään ja kehitystään

lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään tai

lapsi on erityisen tuen tarpeessa, koska
hänellä on vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja

kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden

päihteiden ongelmakäytön tai

usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai syyn vuoksi.
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnista vastaa sosiaalityöntekijä. Arviointi
on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta ja sen on valmistuttava kolmessa kuukaudessa.¨

5.1.8

Lastensuojelun virka-ajan päivystys

Alkuarviointitiimi toteuttaa lastensuojelun virka-ajanpäivystystä ma-pe klo 8-14. Näin turvataan nopea reagointi tulleisiin yhteydenottoihin sekä lastensuojeluilmoituksiin. Tavoitteena on käynnistää
palvelutarpeen arvioinnit viipymättä. Päivystyspuhelimessa voi myös konsultoida työntekijöitä ja/tai
tehdä sosiaalihuoltolain mukaisen yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen

5.2

Lastensuojelun avohuolto

5.2.1

Lastensuojelun asiakkuus

Lastensuojelun avohuollon asiakkuus alkaa palvelutarpeen arvioinnin päätyttyä,
jos lapsen terveys tai kehitys vaarantuu
ja
perhepalvelut eivät riitä ja tarvitaan lastensuojelulain mukaisia tukitoimia
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tai
perhepalvelut riittäisivät, mutta välttämättömiä palveluja ei haluta ottaa vastaan ja sen takia tarvitaan lastensuojelun osaamista ja tukitoimia.

5.2.2

Avohuollon tukitoimet

Jokaisella asiakkuudessa olevalla lapsella on oltava nimetty vastuusosiaalityöntekijä. Lisäksi lastensuojelussa työskentelee mm. ohjaajia ja perhetyöntekijöitä. Jokaiselle lastensuojelun avohuollon asiakkuudessa olevalle lapselle laaditaan asiakassuunnitelma, johon kirjataan olosuhteet ja asiat, joihin
pyritään vaikuttamaan, lapsen ja perheen tuen tarve sekä tarvittavat palvelut. Perheelle ja lapselle
asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovituista ja myönnetyistä palveluista tehdään erilliset päätökset.
Asiakassuunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa, mutta tarvittaessa useamminkin.
Avohuollon tehtävänä on lapsen kasvuolojen kehittäminen ja vanhemmuuden ja vanhempien kasvatuskyvyn tukeminen. Avohuollon asiakkuus voi olla lyhyt- tai pitkäkestoinen.
Avohuollon tukitoimet räätälöidään lapsen tarpeen mukaisella tavalla ja niitä voivat muun muassa
tehostettu perhetyö, perhekuntoutus ja tuettu asuminen.
Lastensuojelun avohuollon työskentely on muutostyötä, jossa työskennellään kohti yhteisesti sovittuja tavoitteita. Arviointi tapahtuu aina asiakassuunnitelmaneuvottelun yhteydessä, jolloin päätetään
joko asiakkuuden jatkumisesta tai päättymisestä. Jos avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä, mahdollisia tai tarkoituksenmukaisia ja työskentelyllä ei saavuteta asetettuja tavoitteita, arvioidaan mahdollisen huostaanoton tarvetta. Lastensuojelun avohuollon työskentely on aina moniammatillista yhteistyötä.
Ratkaisun lastensuojelun avohuollon asiakkuuden päättymisestä tekee lapsen vastuusosiaalityöntekijä. Mikäli lapsen tai perheen tilanne muuttuu, voidaan lapsen lastensuojelun asiakkuus käynnistää
uudelleen.
Avohuollon ohjaajatyöskentely. Ohjaajatyöskentely on yksi lastensuojelun avohuollon tukimuoto.
Ohjaajat osallistuvat asiakkaan asiakassuunnitelmapalaveriin, jossa sovitaan työn aloittamisesta, sen
tavoitteista ja mahdollisesti sisällöistä. Sosiaalityöntekijä tekee ohjaajatyöskentelystä päätöksen.
Lastensuojelun avohuollon ohjaajien työn sisältö vaihtelee kunkin asiakkaan ja asiakasperheen tarpeiden ja sosiaalityöntekijän arvion mukaan. Ohjaajan työskentely voi olla viikoittaisia tapaamisia joko
asiakkaan, joidenkin perheenjäsenten tai koko perheen kanssa. Tapaamisia voidaan sopia olevan
myös tiheämmin tai harvemmin. Ohjaaja osallistuu asiakkaan verkostopalavereihin, tekee yhteistyötä
muiden viranomaisten kanssa yhteistyössä asiakkaan ja huoltajien kanssa.
Asiakastapaamiset voivat toteutua perheen kotona, toimistolla, erilaisissa toiminnallisissa ympäristöissä jne. Tapaamisten sisältönä voi olla keskustelua arjen tilanteista, vanhemmuudesta ja lapsen
tai nuoren pulmista, yhdessä tekemistä tai erilaisia menetelmiä.
Edellä mainitun ohjaajatyöskentelyn lisäksi ohjaajat toimivat tarvittaessa sosiaalityöntekijän työparina.
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5.2.3

Tehostettu perhetyö

Perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä tehtävää työtä lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Perhetyöhön ohjaudutaan sosiaalityöntekijän kautta
silloin, kun on huolta lapsen kasvusta, kehityksestä ja hyvinvoinnista sekä vanhemmuudesta.
Perhetyö alkaa yhteisellä neuvottelulla, jossa sovitaan työskentelyn tavoitteista ja sisällöstä.
Perhetyössä on käytössä monenlaisia työvälineitä ja menetelmiä. Perhetyön työvälineitä ovat mm.
yhteiset keskustelut, neuvonta ja tukeminen erilaisten elämäntilanteiden edellyttämillä tavoilla, palveluohjaus, rooli-, tarve- ja verkostokartat, menetelmäkortit, työkirjat ja – vihkot, teemahaastattelut
(esim. voimavarakysely, arvot) sekä tavoitteelliset pelit ja leikit (mm. tunnepyörä).
Perhetyössä käytettäviä työmenetelmiä ovat esimerkiksi ryhmämuotoinen työskentely,
kuten esimerkiksi avoimet perhekerhot, Jussin tupa Mikkelissä, vauvatupa, vertaistukiryhmät: Voimala, Kaksi kotia sydämessä, Nuppu-ryhmä nuorille äidille sekä toimintapäivät. Mikkelin palvelutuotantoyksikössä perhetyöllä on käytössä asunto, jossa voidaan järjestää erityyppisiä ryhmiä sekä toimintapäiviä. Lisäksi osalla työntekijöistä on Kiikku- vauvaperhetyön, MIM-vuorovaikutusarvioinnin,
hoivaa ja leiki (perustuu Theraplay-vuorovaikutusterapian periaatteisiin), Toimiva lapsi & perhe –työmenetelmän sekä videoavusteisen perhetyön koulutukset.

5.2.4

Kotiin tehtävä perhekuntoutus

Perhekuntoutus on lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteenä tehtävää intensiivistä, arvioivaa ja
kuntouttavaa työtä lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
Tavoitteena on saavuttaa muutos lapsen / perheen turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tavoitteina ovat perheen ja vanhemmuuden voimavarojen näkyväksi saaminen ja niiden vahvistaminen. Jakso sisältää perheen ohjausta, neuvontaa ja tukemista arjessa, uusien toimintatapojen harjoittelua ja omaksumista lapsen tarpeet huomioon ottaen.

5.3

Sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessi

Sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessi vastaa keskitetysti lastensuojelun sijais- ja jälkihuollosta. Pessin
tehtävänä on rekrytoida, valmentaa ja tukea tuki- ja sijaisperheitä. Lisäksi Pessi vastaa sijais- ja
jälkihuollon sosiaalityön viranomaistehtävistä koko Essoten alueella.

Kiireellinen sijoitus. Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa, sosiaalityöntekijä voi sijoittaa lapsen kiireellisesti perhehoitoon tai laitoshoitoon tai
järjestää muulla tavalla hänen tarvitsemansa hoito ja huolto. Sosiaalityöntekijä arvioi lapsen tilanteen.
Edellytyksenä lapsen kiireelliselle sijoitukselle on, että kodin olosuhteet välittömästi vaarantavat lapsen terveyttä tai kehitystä tai että lapsi itse omalla käytöksellään vakavasti vaarantaa kehitystään ja
terveyttään tai muutoin on kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa. Kyse on yleensä akuuttitilanteesta.
Ennen kiireellisen sijoituksen päätöksen tekemistä sosiaalityöntekijä pyrkii selvittämään huoltajien
sekä lapsen mielipiteen asiassa. Kiireellisestä sijoituksesta tehdään aina kirjallinen päätös, joka on
voimassa enintään 30 vuorokautta. Sosiaalityöntekijä sijoittaa lapsen joko perhehoitoon tai laitoshoitoon tai järjestää muulla tavalla lapsen hoidon ja huollon esimerkiksi sukulaisen luokse sijoittamalla. Kiireellisen sijoituksen aikana tehdään tai tarkistetaan lapselle aiemmin tehty asiakassuunnitelma.
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Kiireellisen sijoituksen lopettamisesta tehdään aina erillinen päätös. Kiireellisen sijoituksen aikana arvioidaan lapsen ja perheen kokonaistilannetta. Sosiaalityöntekijän tekemän arvioinnin jälkeen vaihtoehdot jatkolle ovat seuraavat:
- - Kiireellinen sijoitus on lopetettava välittömästi, kun sosiaalityöntekijä arvioi, että peruste kiireelliselle sijoittamiselle on lakannut. Eli esimerkiksi silloin, kun lapsi voidaan palauttaa kotiinsa tai lapsen
kodin ulkopuolinen sijoitus voidaan järjestää avohuollon tukitoimenpiteenä.
- Kiireellinen sijoitus ei raukea tai lakkaa, mikäli 30 päivän kuluessa kiireellisen sijoituksen alkamisesta on tehty huostaanottoa koskeva hakemushallinto-oikeudelle.
- Mikäli 30 päivää ei ole riittävä aikaa lapsen huostaanoton tarpeen selvittämiseen, voi lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tehdä päätöksen lapsen kiireellisen sijoituksen jatkamisesta enintään 30 päivällä.
Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valmistelee työparin kanssa lapsen huostaanoton kiireellisen sijoituksen aikana ja päätös huostaanotosta tehdään asianosaisten suostumuksella
Huostaanotto. Sosiaalityöntekijän tehdessä arviota lapsen tilanteesta, hän arvioi seuraavia asioita:
1)
2)

uhkaavatko puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä
vaarantaako lapsi vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun
kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään

Huostaanottoon ja sijaishuollon järjestämiseen voidaan ryhtyä, mikäli edelliset kohdat täyttyvät ja mikäli avohuollon tukitoimenpiteet eivät ole riittäviä, mahdollisia tai tarkoituksenmukaisia. Lisäksi sijaishuollon on arvioitava olevan lapsen edun mukaista. Huostaanoton valmisteluun ryhtyminen edellyttää
kokonaisvaltaista arviota perheen ja lapsen tilanteesta. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä
valmistelee huostaanoton toisen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän kanssa.
Huostaanoton valmistelun aikana lastensuojelun työntekijät työskentelevät perheen kanssa. Lastensuojelulla on oikeus saada salassapitosäännösten sitä estämättä kaikilta viranomaisilta huostaanoton
valmistelua varten tarvitsemansa tiedot ja lausunnot.
Asianosaisilla on oikeus kuulemistilaisuudessa mahdollisuus tutustua näihin ja muihin asiakirjoihin.
Kuulemistilaisuudessa asianosaisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä valmisteilla olevasta asiasta ja perustella se. Mikäli huostaanotto tapahtuu asianosaisten suostumuksella, tekee siitä päätöksen sosiaalitoimen johtava viranhaltija. Mikäli joku asianosaisista vastustaa huostaanottoa tai suunniteltua sijaishuoltopaikkaa, tekee päätöksen hallinto- oikeus. Myös kuulematta jättäminen aiheuttaa
joissakin tilanteissa sen, että päätöksen tekee hallinto- oikeus.

Perhehoito. Pessin tehtäviin kuuluu sijaisperheiden rekrytointi, valmennus, sijoitustyöskentely ja sijoituksen tuki. Valmennus ja arviointi toteutetaan pääasiallisesti ryhmämuotoisena PRIDE -valmennuksena tai perhekohtaisena valmennuksena tai läheisperhevalmennuksena. Lisäksi järjestään täydennyskoulutuksia ja organisoidaan ryhmämuotoista työnohjausta ja mentorointia sekä ryhmätoimintaa. Perhehoidossa myös perhehoitajalle on nimettävä vastuusosiaalityöntekijä.
Sijaishuolto. Sijaishuollossa olevalla lapsella on nimetty vastuusosiaalityöntekijä. Huostaan otetulle
lapselle on laadittava asiakassuunnitelma vähintään kerran vuodessa. Sijaishuollossa olevan lapsen
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vanhemmille tehdään oma asiakassuunnitelma, mikäli se ei ole ilmeisen tarpeetonta. Lapsen vastuusosiaalityöntekijä arvioi lapsen, perheen ja sijaishuoltopaikan sijaishuollon aikana tarvitsemat tukitoimet ja palvelut sekä tekee niistä päätökset. Tarvittaessa hän valmistelee tai päättää myös rajoitustoimenpiteistä, joita ovat esimerkiksi yhteydenpidon rajoittaminen, liikkumisvapauden rajoittaminen ja erityisen huolenpidon aloittaminen. Vastuusosiaalityöntekijä arvioi jatkuvasti sijaishuollon tarvetta ja sijaishuoltopaikan sopivuutta lapsen tarpeisiin nähden. Tarvittaessa hän aloittaa sijaishuollon muutospäätöksen valmistelun tai huostaanoton lopettamispäätöksen valmistelun. Huostaanotto
päättyy viimeistään lapsen täyttäessä 18 vuotta, jolloin alkaa oikeus jälkihuoltoon. Huostaanotto voi
päättyä myös aiemmin, mikäli huostassa pidon edellytykset eivät enää täyty ja lopettamisen arvioidaan olevan lapsen edun mukaista.
Jälkihuolto. Oikeus jälkihuoltoon syntyy seuraavissa tilanteissa:
- lapsi on ollut huostassa ja sijoitettuna kodin ulkopuolelle tai
- lapsi on ollut yksin sijoitettuna avohuollon tukitoimena yhtäjaksoisesti vähintään 6 kk

Kunta voi harkintansa perusteella myöntää jälkihuolto-oikeuden lastensuojelun asiakkaana olleelle
nuorelle, vaikkei edellä mainitut edellytykset täyty. Jälkihuollon asiakkaalle laaditaan asiakassuunnitelma. Jälkihuollossa olevan lapsen / nuoren asiakassuunnitelman laatii vastuusosiaalityöntekijä.
Jälkihuollossa olevalle lapselle ja nuorelle nimetään vastuusosiaalityöntekijä. Sosiaalityöntekijä tekee jälkihuollon aikana asiakkaan tarvitsemista jälkihuollon tukitoimista päätökset. Jälkihuollon asiakassuunnitelmassa määritellään asiakkaan tarvitsema tuen tarve ja palvelut. Nämä suunnitellaan
yksilöllisesti kunkin lapsen tai nuoren tarpeista lähtöisin.
Jälkihuolto päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 25 vuotta. Mikäli huostassa pidon lopettamisen
jälkeen viiteen vuoteen asiakkaalla ei ole lastensuojelupalveluiden tarvetta, niin ehdotonta oikeutta
jälkihuoltopalveluihin ei enää ole. Jälkihuolto on vapaaehtoista ja siitä voi kieltäytyä. Kuitenkin tuolloin on mahdollista tulla uudestaan (alle 5 vuotta kulunut) jälkihuoltopalveluiden piiriin ilmoittamalla
tarpeestaan jälkihuollon tukitoimiin sosiaalitoimelle.
Kaikille jälkihuollossa oleville nuorille avataan itsenäistymisvaroja varten pankkitili, jolle kerrytetään
varoja lastensuojelulain mukaisesti.

5.3.1

Nuorten tuettu asuminen

Palvelu on tarkoitettu 16/17 - 24-vuotiaille nuorille; itsenäisen asumisen aloittamiseen tukea tarvitsevat ja asumisessaan kriisiytyneet nuoret; vaikeasta kotitilanteesta itsenäistyvät nuoret, kiinnittymättömät nuoret (mm. ammattikouluttamattomuus), lastensuojelun asiakkaat; avo- ja jälkihuollon asiakkaat, alaikäiset, velkaantuneet, nuorten perheet, mielenterveys- ja päihdepulmista kärsivät nuoret.
Kohderyhmään ei kuulu; nuori, jolla on hoitamaton päihde- ja mielenterveysongelma, ei sitoudu ja
halua hakeutua hoitoon. Tuki on yksilöllistä (arjen hallintaan, koulunkäynnin/ työn tukemiseen, sosiaalisiin suhteisiin, harrastustoimintaan ym.) ja intensiivistä. Tukea on saatavilla myös viikonloppuisin.

5.4

Nuorten vastaanottoyksikkö Havurinne

Lapsen/nuoren sijoitusprosessi alkaa yleensä sijoituksella Nuorten vastaanottokoti Havurinteeseen.
Sijoittavana tahona on pääsääntöisesti lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijä. Virka-ajan ulkopuolella sijoitus voidaan tehdä myös päivystävän sosiaalityöntekijän toimesta. Mikäli sijoitus tapahtuu
Havurinteelle suunnitellusti, järjestetään tutustumiskäynti Havurinteelle ennen sijoitusta.
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Kun lapsi on sijoitettu Havurinteen vastaanottokotiin, järjestetään seitsemän arkipäivän sisällä tuloneuvottelu. Tuloneuvottelun nopea järjestäminen sijoituksen alkamisen jälkeen on lapsen ja hänen
huoltajiensa tiedonsaannin ja oikeuksien toteutumisen näkökulmasta erittäin tärkeää. Mikäli kyseessä
on valmisteltu sijoitus, tuloneuvottelu järjestetään erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti, kuitenkin
mahdollisimman pian sijoituksen alkamisen jälkeen.
Havurinteen arviointijakson aikana pidetään yksi tai tarvittaessa useampi arviointineuvottelu. Arviointineuvottelussa käydään läpi sijoituksen tavoitteisiin pääsyä ja tarvittaessa tarkistetaan tavoitteita. Arviointineuvottelun kutsuu koolle avohuollon sosiaalityöntekijä.
Arviointijakson loppuvaiheen arviointineuvottelussa sovitaan lapsen asian viemisestä SAS-työryhmään. Toinen asiakassuunnitelmaneuvottelu järjestetään Havurinteen vastaanottokodin arviointijakson loppupuolella. Sen tarkoituksena on luoda yhteinen käsitys jatkotyöskentelystä vastaanottovaiheen jälkeen.
Asiakassuunnitelmaneuvottelu käynnistää kotiutuksen tai jatkosijoituksen valmistelun. Ellei jatkosijoitusta tule, asiakassuunnitelmaneuvottelu käynnistää lapsen tai nuoren kotiutuksen valmistelun ja siirtymisen avohuoltoon. Jälkihuolto-oikeus tulee, kun avohuollon sijoitus on kestänyt vähintään kuusi
kuukautta. Mikäli lapsen asiassa edetään perhesijoitusprosessiin, tulee toiseen asiakassuunnitelmaneuvotteluun mukaan perhehoidon sosiaalityöntekijä.
Mikäli lastensuojelutarpeen selvitystä ei ole ennestään tehty, laitoksen arviointityöskentely kytketään
osaksi selvitystyöskentelyä tuloneuvottelussa sovittujen suuntaviivojen mukaisesti. Keskeistä on
myös ajantasainen lasta koskeva tiedonkulku Havurinteen vastaanottokodista avohuollon sosiaalityöntekijälle. Avohuollon sosiaalityöntekijä seuraa lapsen/nuoren tilanteen etenemistä vastaanottokodin ohjaajien Pro Consonaan kirjaaman dokumentoinnin avulla. Arviointijakson aikana yhteistyötä
tehdään myös arviointi- ja hoitosuunnitelman tarkistamista koskevissa neuvotteluissa.
Lapsi/nuori voi kotiutua vastaanottokodista riippumatta siitä, millä pykälällä hänet on sijoitettu. Lapsen/nuoren kotiutumisesta sovitaan Havurinteen vastaanottokodin arviointijakson loppupuolella järjestettävässä asiakassuunnitelmaneuvottelussa.
Neuvottelussa päätetään kotiuttamisen aikataulusta. Mikäli lapselle on tehty päätös huostaanotosta, lapsi kotiutetaan huostaanottoa purkamatta. (Tilanteessa, jossa lapsi kotiutetaan pian kiireellisen sijoituksen jälkeen, valmistelee avohuollon sosiaalityöntekijä kiireellisen sijoituksen lakkauttamispäätöksen.) Avohuollon sosiaalityöntekijä päivittää asiakassuunnitelman ja vastaa työskentelyn
jatkamisesta avohuollossa.
Asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovitaan myös siirtoneuvottelun ajankohta. Lasten/nuorten kohdalla asiakassuunnitelmaneuvottelussa sovitaan tukitoimien käynnistämisestä ennen kotiutusta.
Siirtymiset vastaanottoyksiköstä jatkosijoituspaikkoihin menevät SAS (selvitä, arvioi, sijoita) työryhmän kautta. Ryhmä tekee ehdotukset lapselle parhaiten soveltuvista paikoista ja selvittää paikkatilanteen. Avohuollon sosiaalityöntekijä esittelee lapsen/perheen tilanteen SAS-ryhmässä. Ryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa kuukaudessa.

5.5

Turvakoti

Mikkelin turvakoti on seitsemänpaikkainen ympäri vuorokauden auki oleva kriisityön yksikkö. Turvakotiin voi hakeutua, kun kotiin jääminen väkivallan takia on vaarallista tai kotona on väkivallan uhkaa.
Turvakoti on avoin kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Turvakotiin voi tulla mihin vuorokauden
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aikaan tahansa. On hyvä olla yhteydessä turvakotiin etukäteen, jos mahdollista. Turvakodissa työskentelee ohjaajia ja sosiaalityöntekijä. Kaikki turvakodin työntekijät ovat väkivaltatyön osaajia.
Turvakodissa on jokaiselle asiakkaalle tai perheelle oma huone sekä yhteiset keittiö- ja oleskelutilat.
Turvakodista käsin voi elää niin normaalia elämää kuin mahdollista turvallisesti; käydä esimerkiksi
töissä ja koulussa sekä tavata läheisiä.
Turvakodissa oleskelun pituus vaihtelee tilanteen mukaan muutamista päivistä pariin kuukauteen, jakson pituuden arvioivat turvakodin työntekijät. Turvakodissa kartoitetaan asiakkaan tilanne ja työskentelyn tärkein tavoite on väkivallan loppuminen. Turvakodissa asiakas saa apua, tukea ja neuvontaa
tilanteensa selvittelyyn. Turvakodin työntekijöillä on erityisosaamista väkivaltakokemusten käsittelyyn
lasten kanssa. Turvakodin kautta tarjotaan ja järjestetään kriisiapua myös tekijälle.
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6

PERHE- JA SOSIAALIPALVELUIDEN PALVELUIDEN SAAMISEN PERUSTEET
Perhe- ja sosiaalipalveluissa on käytössä yhtenäiset palveluiden saamisen perusteet.

TYÖIKÄISTEN SOSIAALITYÖ
Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko.
palvelu perustuu:
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
Päihdehuoltolaki 41/1986
Toimeentulotukilaki 1412/1997, 1202/2007,
815/2015

Palveluiden saaamisen peruste
Asiakkuuden käynnistää asiakkaan yhteydenotto,
palvelun tarve sekä palveluihin ohjautuminen.
Sosiaalityö pohjautuu aina sosiaalityöntekijän tai
sosiaaliohjaajan tekemään palvelutarpeen arviointiin.

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA
Palvelun saaminen perustuu palvelutarpeen arviNormi, johon asiakkaan oikeus saada
ointiin ja aktivointisuunnitelmaan. Kuntouttavaan
ko. palvelu perustuu:
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001 työtoiminnan palveluun oikeutettu on alle 25-vuotias,
- jolle on laadittu työvoimapalvelulain mukainen työllistymissuunnitelma ja joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea
vähintään 180 päivältä viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana; jolle on laadittu työvoimapalvelulain mukainen työllistymissuunnitelma
ja joka on saanut työttömyysturvalain mukaisen 500 päivän työttömyyspäivärahakauden
ajan työttömyyspäivärahaa taikka
- jolle on tehty työvoimapalvelulain mukainen
työnhakijan haastattelu ja jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen neljän kuukauden aikana
perustunut työttömyyden johdosta maksettuun
toimeentulotukeen.
25 vuotta täyttänyt, jolle on aiemmin laadittu työvoimapalvelulain mukainen työllistymissuunnitelma ja
- joka on työttömyyden perusteella saanut työmarkkinatukea vähintään 500 päivältä,
- joka on työttömyysturvalain mukaisen 500 päivän työttömyysrahakauden jälkeen
- saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä, tai
- jonka pääasiallinen toimeentulo on viimeisen
12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden
johdosta maksettuun toimeentulotukeen.
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SOSIAALIPÄIVYSTYS

Palveluiden saaamisen peruste

Normi, johon asiakkaan oikeus saada
ko. palvelu: perustuu:
Suomen perustuslaki 731/1999 (19 §)
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
Sosiaalihuoltoasetus 607/1983 (4 §)
Lastensuojelulaki (11 §)

Sosiaalipäivystyksellä tarkoitetaan välttämättömien ja kiireellisten sosiaalipalvelujen ja muiden
tukitoimien järjestämistä siten, että henkilön tarvitsema välitön turva ja huolenpito voidaan antaa erilaisissa hätä- ja kriisitilanteissa vuorokauden ajasta riippumatta. Sosiaalipäivystystä on
järjestettävä kaiken ikäisille ja kaikille asiakasryhmille.

MAAHANMUUTTOPALVELUT

Palveluiden saamisen peruste

Normi, johon asiakkaan oikeus saada
ko. palvelu perustuu
Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
Laki toimeentulotuesta 1412/1997

Palveluilla edistetään maahanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja valinnan vapautta, jotka
tukevat yhteiskunnassa tarvittavien keskeisten
tietojen ja taitojen saavuttamista.
- kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajan
yksilöllistä kehitystä tavoitteena osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla
omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen; sekä
- kotouttamisella tarkoitetaan viranomaisten järjestämiä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja
voimavaroja

NEUVOLAPALVELUT

Palveluiden saamisen peruste

Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko.
palvelu perustuu:
Terveydenhuoltolaki 1326/2010
Terveydenhuoltoasetus 338/2011
Tartuntatautilaki 1227/2016
Isyyslaki 11/2015

Äitiys- ja lastenneuvolatyö on keskeinen osa perusterveydenhuollon ehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa. Palvelut ovat perheille vapaaehtoisia ja maksuttomia.

OPPILAS- JA OPISKELUHUOLTO

Palveluiden saamisen peruste

Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko.
palvelu perustuu:
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013,
Terveydenhuoltolaki 1326/2010
Sosiaalihuoltoasetus 338/2011
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

Asetus 338/2011 velvoittaa kunnat tarjoamaan kaikille perheille suunnitelmalliset ja tasoltaan yhtenäiset äitiys- ja lastenneuvolapalvelut. Palvelut
koostuvat määräaikaisista terveystarkastuksista ja
terveysneuvonnasta, joissa huomioidaan yksilöiden ja perheiden tarpeet.

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen. Se on lakisääteistä ja
maksutonta perusterveydenhuollon ehkäisevää palvelua, jota on saatavilla pääsääntöisesti koulupäivien aikana koululta tai sen välittömästä läheisyydestä.
Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä
sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.
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KASVATUS- JA PERHENEUVONTA

Palveluiden saamisen peruste

Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko.
palvelu perustuu:
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 (11 § 14 26 §)

Kasvatus- ja perheneuvontaa annetaan lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi
sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi. Kasvatus- ja perheneuvontaan sisältyy lasten kasvuun ja kehitykseen,
perhe-elämään, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta, asiantuntijaneuvontaa ja muuta tukea. Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen mukaan muiden
asiantuntijoiden kanssa.
Palveluiden saamisen perusteet

LASTENPSYKIATRIA
Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko.
palvelu perustuu:
Mielenterveyslaki (§ 3)

Lastenpsykiatria on:
Avosairaanhoitoa, jossa arvioidaan ja hoidetaan
lapsen psyykkisiä häiriöitä
Päiväosastohoitona osastotutkimusta, akuuttijaksoa
tai pidempää hoitojaksoa sitä tarvitseville lapsille
Tutkimusta ja hoitoa alle kouluikäisille lapsille ja raskaana oleville äideille
Vuorovaikutuksen hoidollista työtä perheissä

PERHEOIKEUDELLISET PALVELUT
1. Isyyden selvittäminen:
Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko.
palvelu perustuu:
Isyyslaki 700 / 1975
2. Huolto- ja tapaamissopimus
Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko.
palvelu perustuu:
Laki lapsen huollosta ja
tapaamisoikeudesta 361/1983
3. Käräjäoikeuden olosuhdeselvitys
Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko.
palvelu perustuu:
Laki lapsen huollosta ja
tapaamisoikeudesta 361/1983 (16 §)
4. Elatusapu
Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko.
palvelu perustuu:
Laki lapsen elatuksesta 704/1975

Palveluiden saamisen perusteet
Pääsääntöisesti lapsi syntynyt avioliiton
ulkopuolella.

Pääsääntöisesti perhe itse hakeutuu
palveluiden piiriin.

Käräjäoikeuden pyyntö.

Pääsääntöisesti perhe itse hakeutuu
palveluiden piiriin.
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4. Adoptioneuvonta
Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko. palvelu perustuu:
Laki lapseksiottamisesta 153/1985 ja siitä annettu asetus 508/1997 sekä kansainväliset
sopimukset.

Adoptioneuvontaa saavat kaikki ne, jotka toivovat
adoptiolasta Suomesta tai ulkomailta. Prosessi on
käynnistettävä neuvontaan osallistumisella.
Neuvontaa saavat myös raskaana olevat naiset,
jotka suunnittelevat lapsensa luovuttamista adoptoitavaksi.
Kansainvälistä adoptiopalvelua saavat ne, jotka
haluavat adoptoida lapsen ulkomailta. 25 vuotta
täyttäneille joko avioliitossa oleville tai yksinäisille
henkilöille.
Kunnallinen adoptioneuvonta on asiakkaalle maksutonta.

LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT

Palveluiden saamisen perusteet

Kotipalvelu
Normi, johon asiakkaan oikeus saada
ko. palvelu perustuu:
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 (20 §)

Lapsiperhe tarvitsee kodinhoito-, lastenhoito- ja
kasvatusapua kriisitilanteen tai sairauden vuoksi.
• Raskauteen tai synnytykseen liittyvä
avuntarve
•Aikuisen tai lapsen sairastuminen tai
loukkaantuminen
• Väsymys ja uupumus perheessä
• Perheen erityistilanne, esim. avioero, muutto,
kuolema
Palvelutarpeen arvio, jonka yhteydessä sel- Yhteydenotto sosiaalitoimeen voi tapahtua sosivitetään lastensuojelun tarve
aalihuoltolain mukaisena pyyntönä, lastensuojeluilmoituksena tai ennakollisena lastensuojeluilNormi, johon asiakkaan oikeus saada ko. palmoituksena. Sosiaalihuollon asiakkuus alkaa, kun
velu perustuu:
asia tulee vireille, kun henkilö on itse yhteydessä
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 (36 §)
sosiaalihuoltoon tai muuta kautta tulee tietoon,
Lastensuojelulaki 417/2007 (25 §, 25 a §, 25 c että henkilö on mahdollisesti sosiaalihuollon tar§ 26 §, 27 §)
peessa. Asiakkuus alkaa hakemuksen saapumisesta tai kun muutoin vireille tullutta asiaa aletaan
käsitellä tai kun henkilölle annetaan sosiaalipalveluja.
Lastensuojelun asiakkuus ei ala vielä siinä vaiheessa, kun lastensuojelun tarvetta vasta selvitetään. Selvitysvaiheessa perhe on sosiaalihuollon
asiakas, mutta lastensuojelun asiakkuus alkaa
vasta, jos arvioinnin perusteella todetaan, että
lapsi tarvitsee lastensuojelun avohuollon tukitoimia.
Sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun
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työntekijä (esim. sosiaalipäivystäjä) arvioi välittömästi lapsen mahdollisen kiireellisen lastensuojelun tarpeen.
Sosiaalityöntekijän on viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä ilmoituksen tai yhteydenoton
vastaanottamisesta ratkaistava, onko asian vireille tulon johdosta ryhdyttävä palvelutarpeen
arvion tekemiseen, ellei se ole luonteeltaan sellainen ettei johda toimenpiteisiin. Arvio tehdään
yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa.
Sosiaalityöntekijä tekee selvityksen asian edellyttämässä laajuudessa. Selvitys on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Sen on valmistuttava
viimeistään 3 kk:n kuluessa lastensuojeluasian
vireille tulosta. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä päättää lastensuojeluasiakkuuden
aloittamisesta selvityksen valmistuttua.

SoSosiaalipalveluja on järjestettävä:
1) tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen
2) asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen;
3) taloudellisen tuen tarpeeseen;
4) sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi;
5) lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta
väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen
tarpeeseen;
6) äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen;
7) lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi;
8) päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai
ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen;
9) muuhun fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen
tai kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvään tuen
tarpeeseen;
10) tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten
ja läheisten tukemiseksi.
Kotipalvelu
Normi, johon asiakkaan oikeus saada
ko. palvelu perustuu:
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 (20 §)

Lapsiperhe tarvitsee kodinhoito-, lastenhoito- ja
kasvatusapua kriisitilanteen tai sairauden vuoksi.
• Raskauteen tai synnytykseen liittyvä
avuntarve
•Aikuisen tai lapsen sairastuminen tai
loukkaantuminen
• Väsymys ja uupumus perheessä
• Perheen erityistilanne, esim. avioero, muutto,
kuolema
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Avohuollon tukitoimet
Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko.
palvelu perustuu:
Lastensuojelulaki 417/2007 (33 §, 34 §, 35 §,
36 §, 37 §

Kiireellinen sijoitus
Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko. palvelu perustuu:
Lastensuojelulaki 417/2007 (38 §, 39 §)

Huostaanotto ja sijaishuolto
Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko. palvelu perustuu:
Lastensuojelulaki 417/2007 (40 §, 41 §, 42 §,
43 §, 44 §, 45 §, 46 §, 47 §, 49 §)

Lastensuojelulain mukaan lastensuojelun avohuollon tukitoimiin tulee ryhtyä,
jos kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa
lapsen terveyttä tai kehitystä taikka jos lapsi käytöksellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään.
Sosiaalityöntekijä laatii lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle asiakassuunnitelman.
Asiakassuunnitelmaan kirjataan olosuhteet ja
asiat, joihin pyritään vaikuttamaan, lapsen ja hänen perheensä tuen tarve sekä tarvittavat palvelut. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä
arvioi yhdessä perheen kanssa tarvittavat tukitoimet.
Jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin
kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa,
sosiaalityöntekijä voi sijoittaa lapsen kiireellisesti
perhehoitoon tai laitoshuoltoon tai järjestää
muulla tavalla hänen tarvitsemansa hoito ja
huolto.
Lastensuojelulain mukaan huostaanoton valmistelu on aloitettava, kun:
- puutteet lapsen huolenpidossa tai muut
kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai
- lapsi itse vaarantaa vakavasti terveyttään tai
kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä
muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon
tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään
- avohuollon tukitoimet eivät ole sopivia,
mahdollisia järjestää tai ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi.
- huostaanotto ja sijaishuolto on lapsen edun
mukaista
Huostaan otetulle lapselle laaditaan asiakassuunnitelma. Vanhemmille on tarvittaessa
laadittava vanhemmuuden tukemiseksi erillinen asiakassuunnitelma.
Asiakassuunnitelmaan kirjataan olosuhteet ja
asiat, joihin sijaishuollolla pyritään vaikuttamaan,
lapsen ja hänen perheensä tuen tarve sekä tarvittavat palvelut.
Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on
arvioitava huostassa pidon jatkamisen/lopettamisen edellytykset asiakassuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Huostassa pito päättyy viimeistään lapsen täyttäessä 18 vuotta.
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Jälkihuolto
Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko.
palvelu perustuu:
Lastensuojelulaki 417/2007 (75 §, 76 §)

Lastensuojelulain mukaan oikeus
jälkihuoltoon syntyy, kun:
- lapsi on ollut huostassa ja sijoitettuna kodin ulkopuolelle tai
- lapsi on ollut yksin sijoitettuna avohuollon tukitoimena yhtäjaksoisesti vähintään 6 kk.
Kunta voi harkintansa perusteella myöntää jälkihuolto oikeuden lastensuojelun asiakkaana
olleelle nuorelle.
Jälkihuollossa olevalle lapselle / nuorelle laaditaan jälkihuollon asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelmaan kirjataan olosuhteet ja asiat, joihin
pyritään vaikuttamaan, lapsen ja hänen perheensä tuen tarve sekä tarvittavat palvelut.
Jälkihuolto-oikeus päättyy viimeistään, kun
nuori täyttää 25 vuotta.

NUORTEN TUKI- JA JÄLKIHUOLTOYKSIKKÖ

Palveluiden saamisen perusteet

Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko.
palvelu perustuu:
Lastensuojelulaki 417/2007 (36 §, 75 §,
76 §)

Asiakkaalla oikeus jälkihuoltoon Tukipalveluiden
osalta lastensuojelun avohuollon asiakkuus.

NUORTEN VASTAANOTTOYKSIKKÖ HAVURINNE
Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko.
palvelu perustuu:
Lastensuojelulaki 417/2007 (37 §, 40 §)

Palveluiden saamisen perusteet
Suunniteltu sijoitus avohuollon tukitoimena;
muut avohuollon tukitoimet arvioidaan riittämättömiksi tai mahdottomiksi. Perheen ja lapsen kokonaistilanne vaatii selvittelyjakson,
jonka aikana lapsi on sijoitettuna kodin ulkopuolelle.
Kiireellinen tai avohuollon sijoitus akuutissa tilanteessa virka-aikana tai virka-ajan ulkopuolella.

TURVAKOTI

Palveluiden saamisen peruste

Normi, johon asiakkaan oikeus saada ko.
palvelu perustuu:
Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle; (3 §)

Turvakoti on ympärivuorokautinen, asiakkaalle
maksuton kriisityön yksikkö, johon lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeva henkilö tai perhe voi
mennä oma-aloitteisesti tai viranomaisen tai muun
tahon ohjaamana, tarvittaessa myös nimettömänä.
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PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUKÄYTÄNTÖ

Suurin osa perhe- ja sosiaalipalveluista ovat asiakkaille maksuttomia lakisääteisiä palveluita. Asiakasmaksuja voidaan periä lastensuojelulain mukaisen perhehoidon, laitoshoidon ja asumispalvelun
korvaukseksi, lapsiperheiden kotipalvelusta sekä ehkäisyneuvolan ehkäisyvalmisteista. Taulukossa
on kuvattu asiakasmaksut 1.1.2021 alkaen.
Lastensuojelussa maksua voidaan periä
lastensuojelulain sijaishuoltona, avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta tai laitoshuollosta tai
asumispalveluista.

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu
(SHL)

Vanhemmilta voidaan periä maksukyvyn mukainen maksu, joka saa määrältään olla enintään
lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 §:n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen.
Lisäksi voidaan periä kohtuullinen maksu lapsen/nuoren tuloista, korvauksista ja saamisista.
Maksu voi olla enintään 1835,20 €/ kk (asiakasmaksuasetus 20§ 2 mom.) Essote voi periä lapselle tulevat elatusavut perhe- ja laitoshoidon
sekä asumispalvelun ajalta. Lapsen tuloista,
korvauksista ja saamisista tulee kuitenkin, lapsilisää lukuun ottamatta, varata kuukausittain vähintään 40% hänen itsenäistymisvaroihinsa.
Kun käyntejä on enintään yksi viikossa tai ennalta tiedetty ajanjakso (esim. vanhemman sairastuminen tai asiointikäynnit) asiakasmaksut
ovat:
7,00 €/ tunti
Toimeentulotukiasiakkaille palvelu on maksuton.
Kiireellisissä tilanteissa lyhytaikaista (1-3 kertaa
enintään 3 tuntia/käyntikerta) lapsiperheiden kotipalvelua voidaan myöntää maksuttomana palveluna alkuarviointitiimin sosiaalityöntekijän
päätöksellä.

Lapsiperheiden säännöllinen kotihoito
Lapsiperheiden kotipalvelu on lähtökohtaisesti maksullista. Maksu määräytyy perheen tulojen, koon
ja myönnetyn tuntimäärän perusteella. Kotipalvelusta ei peritä maksua, jos perheen tulot jäävät alle
tulorajan.
Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuolto-asetuksen (607/83) 9§:n 1
momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun
käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu
(30.12.1992/1648). Jatkuvasti säännöllisesti kotiin annettavista palveluista peritään hoitotuntien ja
asiakkaan maksukyvyn mukainen kuukausimaksu.
Maksu määräytyy seuraavan taulukon perusteella bruttotuloista määriteltynä prosenttiosuutena. Kuukausimaksu saa olla enintään maksuprosentin osoittama määrä tulorajan ylittävistä kuukausituloista.
Maksu ei saa ylittää tuotantokustannuksia.
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Henkilömäärä

1
2
3
4
5
6

Tuloraja
€/kk/brutto

Palvelu
h /kk

588
1084
1701
2103
2546
2924

alle
3h
20 %
16 %
12 %
11 %
9%
9%

3 - alle
10 h
24 %
18 %
14 %
11 %
10 %
10 %

10 - alle
20 h
28 %
20 %
16 %
13 %
12 %
11 %

20 - alle
30 h
33 %
21 %
18 %
15 %
13 %
11 %

30 h 35 %
22 %
18 %
15 %
13 %
11 %

Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 357,00 €/lisähenkilö ja maksuprosenttia alennetaan 1 prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä.
Maksun suuruus on edellä olevan taulukon mukainen prosenttiosuus tulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Alle 5,00 € maksua ei peritä. Tuntimäärä perustuu yhdessä asiakkaan kanssa laadittavaan
hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jota tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa.
Perhesuunnitteluneuvola

Kohdunsisäiset ehkäisimet:
Hormonikierukka 108,00 €
Kuparikierukka 49,00 €
Ehkäisykapselit 81,00 €
Ehkäisypillerit asiakas maksaa itse, reseptin saa ehkäisyneuvolasta.

Kaikki ehkäisyvälineet ovat maksuttomia alle 20-vuotiaille.
Alle 25-vuotiaat saavat maksuttoman ehkäisypillerien
aloituspakkauksen (3kk annos).
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Perhehoidon hoitopalkkiot vuonna 2021 Sijais- ja jälkihuoltoyksikkö Pessin alueella
(huomioitu indeksikorotukset)
Hoitopalkkion määräytyminen lyhytaikaisessa / määräaikaisessa perhehoidossa
Peruste
100% korotus
 lyhytaikaisessa perhehoidossa lapsesta

euroa/kk
1.654,00
(55,15 €/pv)

150%

2.067,55
(68,95 €/pv)






erityisin perustein
päiväkohtainen palkkio lasketaan jakamalla kuukausipalkkio luvulla 30
maksetaan toteutuneilta päiviltä tulo- ja lähtöpäivä mukaan lukien

Hoitopalkkion määräytyminen pitkäaikaisissa perhehoidossa (huostaanoton myötä)
Peruste
perushoitopalkkio
Peruspalkkio
Lakisääteinen perusmaksu(826,90), joka maksetaan kaikille sijoitetuille lapsille
- lapsen tilanne on vakaa, lapsella ei ole diagnosoituja erityistarpeita, perhehoitaja voi käydä ansiotyössä

euroa/kk
827,00
(27,60 €/pv)

50% korotus:
- perusvammaistuki / korotettu vammaistuki
Hoitopalkkiota voidaan korottaa 50 % seuraavin edellytyksin:
- Lapsi tarvitsee arjessa muihin saman ikäisiin lapsiin verrattuna
enemmän päivittäistä hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa.
- Lapsen käyttäytyminen, oireilu ja tarpeet
aiheuttavat perheelle erityistä rasitusta ja lapsen hoitaminen
sitoo perhettä enemmän kuin saman ikäisen ikätasoisesti
kehittyneen lapsen hoito ja on perhehoitajaa sitovaa.
- Lapsen/nuoren vaativahoitoisuudesta voi olla asiantuntijalausunto tai
vaativahoitoisuus on tunnistettu moniammatillisesti tai asia on
etenemässä esimerkiksi selvittelyihin/tutkimuksiin esimerkiksi
lastenpsykiatrian tutkimusjaksolle
- Lapsen ja hänen läheisverkoston kanssa tehtävä yhteistyö on
haasteellista.

1.240,50
(41,35 €/ pv)

100 % korotus:
1.654,00
- vähintään ensimmäisen sijoitusvuoden ajan (sijaisvanhempi kotona) tai kun si- (55,15 €/pv)
jaisvanhempi jää pois ansiotyöstä sijoituksen myöhemmässä vaiheessa lapsen
tarpeiden takia (erityistapauksissa myös perhehoitajan ollessa ansiotyössä)
TAI
- ylin vammaistuki TAI
Hoitopalkkiota voidaan korottaa mikäli 50 % lisäksi täyttyvät seuraavat edellytykset:
‐ Lapsi on vaativahoitoinen. Hän tarvitsee arjessa
ikäkauteen kuulumatonta hoitoa, huolenpitoa, jatkuvaa ohjausta
sekä tukea. Lapsi tarvitsee aikuiselta intensiivistä läsnäoloa ja valvontaa
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- lapsen/nuoren vaikeahoitoisuudesta on asiantuntijalausunto
‐ Lapsella on vaikeuksia useilla eri toimintakyvyn alueilla.
‐ Lapsella on myönnetty tiiviitä terapia- tai kuntoutuskontakteja.
‐ Lapsen läheisverkoston kanssa tehtävä yhteistyö on erityisen
haasteellista ja se vaikeuttaa sijaisperheen normaalia arkea.
150 % korotus
kun seuraavat ehdot täyttyvät:
- sijaisperheellä on valmiudet ja kokemusta vastata erityishoidon tarpeeseen
- vähintään viiden vuoden työkokemus perhehoitajana toimimisesta / lastensuojelussa lasten ja nuorten kanssa työskentelystä
- perhehoitaja toimii päätoimisena kotona (ei ansiotyössä)
- voidaan käyttää harkinnalla tilanteissa, joissa sijoituksen alussa on maksettu
200% korotusta, mutta lapsen tilanne muuttuu siinä määrin, ettei edellytykset
erityisen vaativahoitoisuuteen enää täyty
- lapsi on erityisen vaativahoitoinen, vaikeahoitoisuudesta asiantuntijalausunto,
vaativa verkosto
‐ Lapsi tarvitsee aikuiselta tiivistä kokoaikaista huolenpitoa,
ohjausta ja valvontaa sekä korjaavaa vuorovaikutusta arjessa
fyysisen ja/tai psyykkisen sairauden, vammaisuuden tai
käyttäytymisen tai päihteidenkäytön tai rajattomuuden tai
ylivilkkauden vuoksi
‐ Lapsen hoito ja kasvatus sitovat perhehoitajaa, ettei perhehoitoa
voi järjestää ilman kotona jatkuvasti olevaa aikuista.
200% korotus= erityismaksuluokka ns. ammatillisille sijaisperheille:
 sijaisvanhemmalla on soveltuva (kasvatus-, sosiaali-, tai terveysalan)
vähintään AMK -tason tutkinto
 tutkinnon sisältö tarkastellaan tapauskohtaisesti
 soveltuvaa kasvatus- tai lastensuojelualan työkokemusta vähintään 5
vuotta
 lasta/ nuorta hoidetaan päätoimisesti kotona toimeksiantosopimussuhteisena perhehoitona.
 vain erityisen vaativahoitoisten lasten/ nuorten tarpeisiin

2.067,55
(68,95 €/pv)

2.481,00
(82,70 €/pv)

Vrt. koulutuksen ja kokemuksen puolesta olisi mahdollisuus perustaa ammatillinen perhekoti.

18 vuotta täyttäneiden nuorten perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset
Peruste
Nuori asuu perhehoidossa (perushoitopalkkio)

euroa/kk (hoitopalkkio + kulukorvaus)
827,00 + 580,00

Nuori asuu/opiskelee toisella paikkakunnalla, mutta
on viikonloput sijaisperheessä (kulukorvaus puolitetaan).
Perhehoitajan nuorelle antamasta tuesta sovitaan
asiakassuunnitelmaneuvottelussa.
Nuori asuu omillaan ja perhehoitaja tukee nuorta.
Hoitopalkkion määrä riippuu nuoren tuen tarpeesta.
Perhehoitajan nuorelle antamasta tuesta sovitaan
asiakassuunnitelmaneuvottelussa.

827,00 + 290,00

827,00 TAI 413,50
Kulukorvaus niiltä päiviltä 19,35 €/pv, jolloin
nuori vierailee sijaisperheessä (raamit
sovittu asiakassuunnitelmassa)
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Sijaishoitajan/lomittajan hoitopalkkio
Peruste
50%
(vastaa tukiperhetoiminnan palkkiota)

100%
Mikäli pitkäaikaisessa perhehoidossa on arvioitu
lapsen erityisen vaativahoitoisuuden kriteereiden
täyttyvän ja sijaishoitajalla on valmius näihin tarpeisiin vastata

euroa/pv
41,35 (aina vähintään tämä, koska sijaishoitaja on koko ajan kotona) Lapsen hoitoisuuden mukaan palkkio e / päivä
+kulukorvaus 17,70, mikäli hoito tapahtuu sijaishoitajan/lomittajan kotona
55,15
+kulukorvaus 17,70 mikäli hoito tapahtuu sijaishoitajan/lomittajan kotona

150%
68,95 e/vrk
- 100 % lisäksi
- sijaisperheellä on valmiudet ja kokemusta vastata
erityishoidon tarpeeseen
- vähintään viiden vuoden työkokemus perhehoitajana toimimisesta / lastensuojelussa lasten ja nuorten kanssa työskentelystä
- 200 %
82,70e/vrk
- soveltuva (kasvatus-, sosiaali-, tai terveysalan) vähintään AMK -tason tutkinto
- erityisen vaativahoitoisten lasten/ nuorten tarpeisiin

Kulukorvaukset Sijais- ja jälkihuoltoyksikkö • 0 ‐ 16 ‐vuotiaasta 530 euroa/kk, 17,70 €/pv
Pessin alueella v. 2021
• 17 ‐ 21vuotiaasta 580 euroa/kk, 19,35 €/pv
• Mikäli sijaisperhe vastaa nuoren toimeentulosta opiskelupaikkakunnalla, kulukorvausta ei vähennetä.
• Sijoitettavan alle yhden kuukauden yhtäjaksoinen sairaalahoito tai muu sovittu oleskelu muualla kuin sijaisperheessä ei vähennä kulukorvausta.
Kulukorvauksen maksaminen vähimmäismää- • Kun 17 vuotta täyttänyt nuori on suorittarää pienempänä
massa asevelvollisuutta/ siviilipalvelusta tai
opiskelee toisella paikkakunnalla ja käy viikonloppuisin sekä lomilla sijaisperheessä,
sijaisperheelle voidaan maksaa puolitettua
kulukorvausta.
• kulukorvauksen alentaminen ei ole suositeltavaa, mikäli sijaisvanhempi on vastuussa
nuoren tukemisesta myös viikolla ja nuori
viettää pääsääntöisesti viikonloput sijaisperheessä. (Huom. Opintotukeen oikeus 17
vuotta täyttäneellä)
• Mikäli sijoitettavan sairaalahoito tai muu
sovittu oleskelu muualla kuin sijaisperheessä kestää yli kuukauden, maksetaan
korvausta kuluihin, jotka ovat olemassa sijoitettavan poissa ollessakin (asumiskulut,
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käyttövarat jne.) puolikkaan kulukorvauksen verran.
• Kulukorvausta voidaan alentaa myös porrastetusti, kun lapsi esimerkiksi viettää aikaa paljon biologisten vanhempien luona
suunnitelmallisen kotiinpaluun yhteydessä.

Tukiperhetoiminnan palkkiot
ja kulukorvaukset €/vrk

Palkkio 41,35 €/vrk
Mahdolliset korotetut palkkiot (perusteet tukiperhetoiminnan ohjeistuksessa)
30 % 53,75 €/vrk
50 % 62,05 €/vrk
100 % 82,70 €/vrk
Kulukorvaukset: 17,70 €
Matkakulut: Matkakorvaus: Korvausperusteena
käytetään kulloinkin voimassa olevaa KVTES:n
mukaista matkakulujen korvausperustetta.

8 TOIMINTAKÄSIKIRJAN LAATIMINEN JA PÄIVITTÄMINEN
Toimintakäsikirjaa päivitetään ja arvioidaan säännöllisesti osana vuosittaista toiminnan suunnittelua,
seurantaa ja arviointia. Päivittämisestä vastaa perhe- ja sosiaalipalveluiden työryhmä, jossa ovat
perhepalvelupäällikkö, lapsiperheiden sosiaalipalvelujen palvelupäällikkö ja sosiaalipalvelupäällikkö
(päivittämisvastuu).
Essoten lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seudullinen työryhmä sekä palvelutuotantoyksikkökohtaiset työryhmät ovat keskeisessä roolissa kehitettäessä ja arvioitaessa perhe- ja sosiaalipalvelujen kokonaisuutta kunnissa ja seudulla.

