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Tuo  aa ja kehi  ää sosiaalihuolto- ja lastensuo-
jelulain mukaisia palveluja kun  en, perheiden 
ja lasten tarpeisiin. 

Palvelu- ja kehi  ämistoiminta toteutetaan 
yhteistyössä kun  en lapsi- ja perhepalveluiden 
sekä alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyö-
tahojen kanssa.

Kehi  ämisyksikön toiminnassa on mukana 
suurin osa Pohjois-Savon kunnista. 
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PALVELUTOIMINTA

• Tuki- ja sijaisperheiden rekrytoin  , 
 valmennus, valinta ja tuki
• Tuki- ja sijaisperherekisterin ylläpito 
 ja päivitys 
• Lapsen tarpeiden mukaisen hoitopaikan  
 etsiminen
• Sosiaalityön tuki sijoituksen eri vaiheissa
• Lasten ja nuorten perhehoidon  ja 
 tukiperhetoiminnan toimintaohje 
• Moniamma  llinen asiantun  jaryhmä
• Lastensuojelun koulutukset ja konsultaa  ot

              

PERHEHOIDON TUKI

• Seudulliset vertaistapaamiset
• Perheiden luonto- ja museoretket
• Vertaisten lauantai
• Mentoroin   
• Vertaisryhmät
• Työnohjausryhmät
• Kasvuryhmät
• Perhehoidon Pysyvyys -konsultaa  ot
• Yhteysneuvo  elut

        

KEHITTÄMISTOIMINTA

Läheisten osallisuuden vahvistaminen 
lastensuojelussa 2013-2016

Lähemmäs -projek  n tavoi  eita:

• Edistää lasten ja heidän läheistensä 
 osallisuu  a, kuulluksi tulemista sekä 
 selviytymistä läheisverkostojen avulla.
• Luoda läheisvertaismalli huostaanote  ujen  
 lasten vanhemmille ja sukulaissijaisvan-  
 hemmille.

Yhteishanke  a hallinnoi Pesäpuu ry ja tukee RAY.

VOIKUKKIA -toiminta
”Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus voi kukkia”

• Alueellinen koordinoin  
• Vertaistukiryhmät sijoite  ujen lasten 
 vanhemmille
• Tukihenkilöprojek   2016 - 2018

Yhteishanke  a hallinnoi Suomen Kasvatus- ja 
Perheneuvontalii  o ja tukee RAY.

Perho-sovelluksen viimeistely ja tuotanto-
käy  ööno  o 2016 - 2017

Perho -hankkeessa kehite   in ISO:n ja Pessin 
kanssa THL:n tuella 2014-2015 sovellus, jon-
ka käy  öönoton tavoi  eena on monitoimi-
jaisen palvelukokonaisuuden  ja osallistavan 
dokumentoinnin tukeminen.

Koulutus- ja tutkimusyhteistyö


