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MIKSI PERHENEUVOVERKOSTO?

• Perheiltä tulee paljon palautetta, että palvelu ja 
tukijärjestelmä on sekava
• Ei tiedetä kuka auttaa

• Ei tiedetä minne ottaa yhteyttä

• Perheitä pahimmillaan ”pompotellaan”

• Toimijat tekevät työtä omista lähtökohdistaan

• Apu ja tuki perheille varhaisemmassa vaiheessa 
Etelä-Savossa

• Pois lähetteistä ja lähettämisen kulttuurista, kohti 
yhteistä työtä

• Uudenlainen, hallinnonalat ja yksiköt ylittävä 
työparius

• Päällekkäisen työn vähentäminen
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PERHENEUVO / LUUKKU
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PERHENEUVOVERKOSTO

Verkostorakenne, joka koostuu eri toimijoista

• Julkiset toimijat
• Sosiaali- ja terveydenhuolto

• Matala kynnys 

• Erityinen tuki

• Varhaiskasvatus

• Koulu

• Järjestöt

• Seurakunta
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PERHENEUVOVERKOSTO

1. Yhteydenottokanava tilanteissa, joissa perhe ei tiedä 
mistä apu tai tuki tulee

• Nykyisellään tiimit Mikkelissä ja Savonlinnassa, jotka ottavat vastaan puheluita 
ja sähköisen lomakkeen kautta tulleita yhteydenottoja ja auttaa perheitä 
matalalla kynnyksellä  laajennetaan!

2. Verkosto, jossa perhe on aina oikean tuen tai palvelun 
piirissä

Koostuu perheneuvon ydintiimistä (1) ja laajemmasta 
perheneuvoverkostosta (2)

Verkoston työntekijät koulutetaan verkostomaiseen 
työskentelyyn

Jokaisesta yksiköstä/hallinnonalasta löytyy vähintään yksi 
perheneuvoverkostotyöntekijä 

Näiden työntekijöiden kokonaisuudesta syntyy laaja 
tietovaranto perheiden tuesta ja avusta, joka on kaikkien 
käytettävissä
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VERKOSTOKUVA
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LISÄARVO

Uusi toimintakulttuuri

• Verkostomainen työtapa

Selkeys palvelurakenteessa

• Yksi soitto riittää, apu yhdellä kontaktilla, perheen ei tarvitse 
itse rakentaa verkostoaan, apu lähellä

Yhdessä tekeminen

• Ratkotaan haasteita yhdessä, tiedän mistä saan apua, 
toimijat oppivat toistensa työstä, koko verkoston tuki 
saatavilla

Koordinoitu työ ja vastuu

• Osaamisen jakaminen ja kehittäminen, päällekkäinen työ 
vähenee, pois turhasta siirtelystä, kopin otto mahdollisimman 
varhain
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HAASTEET, JOIHIN TULEE VASTATA

Kuka tekee?

Pelkona, että aletaan ulkoistaa omaa työtä verkostott:lle

Miten jatkuvuus avainhenkilöissä, jos työntekijä vaihtuu?

Kompensoituuko palkassa / raivataanko työaikaa jollekin?

Vaatii taustalle esimiehen ja johdon tsempin, tuen ja 
resursoinnin

Miten tehdään?

Miten myydään koko verkostoon?

Miten organisoidaan käytännössä? Kenellä 
koordinaatiovastuu?

Miten järjestöt saadaan kattavasti mukaan?

Miten perheille tiedotetaan?
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SEURAAVAT STEPIT

Sote-johdon, kuntien ja järjestöjen keskustelu rakenteesta 
ja resursseista

• Sitoutuminen malliin

• Resursointi

Avainhenkilöiden valinta

• Koulutus

• Mallin työstäminen

• Polkujen rakentaminen eri hallinnon aloille, yksiköihin ja 
järjestöihin

Konkreettinen ketterä kokeilu! 
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Olli Humalamäki

p. 040 359 7231

olli.humalamaki@essote.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke

KIITOS!


