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Prosessin tavoite

Prosessin omistaja

Prosessin käyttäjät

Hyväksytty:

Ehkäisevä ja kuntouttava
toiminta lapsille, nuorille
ja perheille

Ehkäistä hyvinvoinnin ja terveyden esteitä sekä tukea lapsia ja
nuoria ja perheiden kykyä aktiivisuuteen ja osallisuuteen

Sosiaali- ja
terveysjohtaja

Sosiaali- ja terveysviraston
henkilöstö

Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja
Pia-Maria Sjöström
7.4.2017

Raskaudenaikainen seuranta ja
ohjaus

Pikkulapsiajan seuranta ja ohjaus

Koulu- ja opiskeluajan
seuranta ja ohjaus

Nuorten aikuisten ja
perheiden seuranta ja ohjaus

Toimintakykyä tukevien tai heikentävien tekijöiden tunnistaminen

Prosessi kattaa raskausajan sekä lapsuus- ja nuoruusajan. Aikuisten prosesseihin siirrytään pikemminkin kypsyyden ja elämäntilanteen kuin tietyn iän
mukaan.

Prosessivaihe

Mitä tehdään

Raskaudenaikainen
seuranta ja ohjaus

Synnytysvalmennuskurssit
Terveysneuvonta ja
terveystarkastukset
Riskitekijöiden kartoitus
Ohjaus ja tuki
Sosiaalihuoltolain mukainen
palvelutarpeen arviointi

Pikkulapsiajan seuranta ja ohjaus

Terveysneuvonta ja
terveystarkastukset
Rokotukset
Ohjaus ja vanhempien tukeminen
Palveluohjaus
Ehkäisevä perhetyö
Lapsiperheiden kotipalvelu
Sosiaalihuoltolain mukainen
palvelutarpeen arviointi
Terveysneuvonta ja
terveystarkastukset
Nuorten ja vanhempien
ohjaus ja tuki
Rokotukset
Ehkäisevä perhetyö
Sosiaalihuoltolain mukainen
palvelutarpeen arviointi

Koulu- ja opiskeluajan seuranta ja ohjaus

Vastuu

Mittari ja
tavoitetaso
Äitiysneuvola, tar- Määritellään
vittaessa yhteistoimintatyössä ehkäisevän suunnitelmassa
perhetyön, äitiyspkl:n, ennakollisen lastensuojelun kanssa
Lastenneuvola
Perhetyö
Sosiaalityö

Määritellään
toimintasuunnitelmassa

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, mukaan luettuna koulupsykologit
Nuorisoasema
Sosiaalityö

Määritellään
toimintasuunnitelmassa

Arviointi
Arviointi johdon katselmuksen, osavuosiraportin ja tilinpäätöksen yhteydessä

Ohjeet

Terveydenhuoltolaki
1326/2010
Valtioneuvoston asetus
neuvolatoiminnasta, kouluja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja
nuorten ehkäisevästä suun
terveydenhuollosta
Arviointi johdon katsel- Terveydenhuoltolaki
muksen, osavuosirapor- 1326/2010
tin ja tilinpäätöksen yh- Sosiaalihuoltolaki
teydessä.
1301/2014
Valtioneuvoston asetus
neuvolatoiminnasta,
kouluja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja
nuorten ehkäisevästä suun
terveydenhuollosta
Arviointi johdon katsel- Oppilas- ja
muksen, osavuosirapor- opiskelijahuoltolaki
tin ja tilinpäätöksen yh- 1287/2013
teydessä.
Terveydenhuoltolaki
1326/2010
Sosiaalihuoltolaki
1301/2014

Nuorten aikuisten ja
perheiden seuranta
ja ohjaus

Terveysneuvonta
Etsivä nuorisotyö
Ehkäisevä perhetyö
Ehkäisevä toimeentulotuki
Sosiaalihuoltolain mukainen
palvelutarpeen arviointi

Prosessin perustiedot
Prosessin omistaja
Prosessikuvauksen laatijat

Hyväksymispäivä ja hyväksyjä
Prosessin kohderyhmä
Prosessin sidosryhmät
Prosessin kehittäminen ja päivittäminen
Kosketuspinnat muihin prosesseihin
Version numero

Perusterveydenhuolto
Sosiaalityö

Määritellään
toimintasuunnitelmassa

Arviointi johdon
katselmuksen,
osavuosiraportin ja
tilinpäätöksen
yhteydessä.

Terveydenhuoltolaki
1326/2010
Sosiaalihuoltolaki
1301/2014

Sosiaali- ja terveysjohtaja
Pia-Maria Sjöström, johtava lääkäri ja vt. sosiaali- ja terveysjohtaja
Carola Lindén, sosiaalihuollon päällikkö
Riitta Lönnbäck, ylihoitaja
Maria Aho, aikuissosiaalityön yksikönjohtaja
Markus Granholm, lasten ja nuorten osaston ylilääkäri
Pia Kotanen, perhepalvelukeskuksen yksikönjohtaja
Susann Rintamäki, johtava perhetyönohjaaja
Rasmus Isomaa, Fredrika-klinikan toiminnanjohtaja
Anna-Maria Vibäck, lasten ja nuorten yksikön perheterapeutti
Eivor Back, erikoissuunnitelija
Ann-Helen Björklund, lasten ja nuorten osaston vt. osastonhoitaja
Marice Sjöberg-Nuri, vammaishuollon sosiaalityöntekijä
Satu Järvinen, vastaava terveydenhoitaja
7.4.2017, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Pia-Maria Sjöström
Sosiaali- ja terveysviraston yhteistoiminta-alueen lapset, nuoret ja perheet
Kunnat, muut sairaalat ja sote-organisaatiot, muut viranomaiset, yksityiset toimijat, kolmas sektori
Prosessi arvioidaan tilinpäätöstyön yhteydessä helmi-maaliskuussa ja päivitetään vuosikellon mukaisesti
elo-syyskuussa toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä
Prosessilla on kosketuspintoja muihin pääprosesseihin
Versio 1
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