
Oulunkaaren perhepalveluiden ja vanhuspalveluiden palvelutehtäväkohtaiset tiimit 

Tiimi Palvelutehtävä Osallistujat Asiat Muuta 
Lastensuojelutiimi Sosiaalihuollon palvelu-

tehtävä, jonka tavoit-
teena on turvata erityistä 
suojelua tarvitsevien las-
ten ja nuorten oikeus 
turvalliseen kasvuympä-
ristöön sekä tasapainoi-
seen ja monipuoliseen 
kehitykseen. 

 

Tiimin vetäjä:  
Perhepalveluiden palve-
luesimies Leena 
Mämmi-Laukka 
 
Osallistujat:  
sosiaalityöntekijät sosi-
aaliohjaajat  

Tiimissä käsitellään pääasiassa lastensuojeluun liitty-
viä asioita. Lisäksi tiimissä kehitetään yhteisiä toiminta-
tapoja ja prosesseja. Tiimi toimii myös ajankohtaisten 
asioiden tiedotuskanavana. 
 
Tiimissä käsiteltäviä asioita mm.  
- seurataan lastensuojelun määräaikojen toteutu-

mista sekä asiakasmääriä 
- ajankohtaiset asiat, kuten lakimuutokset, lautakun-

nan päätökset jne. 
- työstetään ohjeita, kriteereitä, lomakkeita, asiakirja-

malleja 
- yhtenäisten prosessien ja käytänteiden kehittämi-

nen (esim. Pro Consonan kirjaamiskäytänteet) 
- koulutustarpeet 

 

Lastensuojelutiimissä ei kä-
sitellä asiakasasioita.  
 
Lastensuojelutiimin lisäksi 
on lastensuojelun moniam-
matillinen asiantuntija-
ryhmä, jossa käsitellään 
erikseen sellaiset asia-
kasasiat, joissa lapsen asi-
oista vastaava sosiaalityön-
tekijä tarvitsee asiantuntija-
ryhmän tukea/ konsultoin-
tia.  
 
 

Lapsiperheiden palvelu-
jen tiimi 

Sosiaalihuollon palvelu-
tehtävä, jonka tavoit-
teena on tukea lapsiper-
heitä ja vanhemmuutta 
sekä edistää lasten yksi-
löllistä kasvua ja myön-
teistä kehitystä. 

Tiimin vetäjä: Perhepal-
veluiden palveluesimies  
Leena Mämmi-Laukka 
 
Vara/tukivetäjä neuvola-
palveluiden esimies 
Anne Leppälä-Hast 
 
Osallistujat: sosiaali-
työntekijät + sosiaalioh-
jaajat, palveluohjaajat 
sekä käsiteltävistä asi-
oista riippuen lastenval-
vojat, perheneuvolan 
psykologit, koulukuraat-
torit 

Tiimissä käsitellään pääasiassa sosiaalihuoltolain mu-
kaisia, erityisesti lapsiperheille suunnattuihin palvelui-
hin liittyviä asioita.  
 
Tiimin tarkoituksena on muun muassa antaa työnteki-
jöille tukea asiakasasioissa liittyviin ratkaisuihin. Li-
säksi tiimissä kehitetään yhteisiä toimintatapoja ja pro-
sesseja.  
 
Tiimi toimii myös ajankohtaisten asioiden tiedotuskana-
vana. 
Tiimissä käsiteltäviä asioita mm:  
- ajankohtaiset asiat, kuten lakimuutokset, lautakun-

nan päätökset jne. 
- työstetään ohjeita, kriteereitä, lomakkeita, asiakirja-

malleja 
- yhtenäisten prosessien ja käytänteiden kehittämi-

nen (esim. Pro Consonan kirjaamiskäytänteet) 
- Konsultoidaan nimettömästi haasteellisista asiak-

kuuksista sekä keskustellaan lain soveltamisesta/ 
myönnettävistä palveluista. 

- koulutustarpeet 

 



Perheoikeudellisten pal-
veluiden tiimi 

Sosiaalihuollon palvelu-
tehtävä, jonka tavoit-
teena on turvata lasten 
oikeus huoltoon ja ela-
tukseen, turvata puoli-
soiden oikeus elatuk-
seen sekä tukea per-
heitä adoptioasioissa ja 
ristiriitatilanteissa. 

Tiimin vetäjä:  
Perhepalveluiden palve-
luesimies Leena 
Mämmi-Laukka 
 
Osallistujat: Lastenval-
vojat 

 

Tiimissä käsitellään lastenvalvojien tehtäviin liittyviä 
asioita. Tiimin tarkoituksena on muun muassa antaa 
työntekijöille tukea asiakasasioissa liittyviin ratkaisui-
hin. Lisäksi tiimissä kehitetään yhteisiä toimintatapoja 
ja prosesseja. Tiimi toimii myös ajankohtaisten asioi-
den tiedotuskanavana 
 
- ajankohtaiset asiat, kuten lakimuutokset, lauta-

kunnan päätökset jne. 
- työstetään ohjeita, kriteereitä, lomakkeita, asiakir-

jamalleja 
- yhtenäisten prosessien ja käytänteiden kehittämi-

nen  
- Konsultoidaan nimettömästi haasteellisista asiak-

kuuksista sekä keskustellaan lain soveltamisesta 
- koulutustarpeet 

 

Perheoikeudellisten tiimi voi 
kokoontuu yhdessä lapsi-
perheiden palveluiden tii-
min kanssa, ja tarvittaessa 
erikseen. 

Työikäisten ja päihde-
palveluiden tiimi 

 

Työikäisten palvelut: So-
siaalihuollon palveluteh-
tävä, jonka tavoitteena 
on tukea työikäisiä asi-
akkaita elämänhallin-
taan, työhön, toimeentu-
loon ja opiskeluun liitty-
vissä asioissa sekö vä-
hentää eriarvoisuutta 
 
Päihdehuolto: Sosiaali-
huollon palvelutehtävä, 
jonka tavoitteena on eh-
käistä ja vähentää päih-
teiden ongelmakäyttöä 
ja siihen liittyviä haittoja 
sekä parantaa päihtei-
den ongelmakäyttäjien 
ja heidän läheistensä 
toimintakykyä ja turvalli-
suutta 
 

 

Tiimin vetäjä:  
Perhepalveluiden palve-
luesimies Kristiina Okko-
nen 
 
Osallistujat: sosiaali-
työntekijät, sosiaalioh-
jaajat ja päihdetyönteki-
jät 
 

 

Tiimissä käsitellään sekä työikäisten että päihdepalve-
luihin liittyviä asioita. Tiimin tarkoituksena on muun mu-
assa antaa työntekijöille tukea asiakasasioissa liittyviin 
ratkaisuihin. Lisäksi tiimissä kehitetään yhteisiä toimin-
tatapoja ja prosesseja. Tiimi toimii myös ajankohtaisten 
asioiden tiedotuskanavana. 
- ajankohtaiset asiat, kuten lakimuutokset, lauta-

kunnan päätökset jne. 
- työstetään ohjeita, kriteereitä, lomakkeita, asiakir-

jamalleja 
- yhtenäisten prosessien ja käytänteiden kehittämi-

nen  
- Konsultoidaan nimettömästi haasteellisista asiak-

kuuksista sekä keskustellaan lain soveltamisesta 
- koulutustarpeet 

 

 



Vammaispalvelutiimi Sosiaalihuollon palvelu-
tehtävä, jonka tavoit-
teena on edistää vam-
maisten henkilöiden 
osallisuutta ja yhdenver-
taisuutta yhteiskunnassa 
sekä ehkäistä ja poistaa 
vammaisuudesta johtu-
via esteitä. 

Tiimin vetäjä: 
Perhepalveluiden palve-
luesimies Tuula Tolkki-
nen sekä vara/tukivetäjä 
erityisryhmien asumis-
palveluvastaava Tanja 
Heikkilä 
 
Osallistujat: 
Vammaispalvelun sosi-
aalityöntekijät + sosiaa-
liohjaajat, erityisryhmien 
asumispalveluvastaava, 
työ- ja päivätoiminnan 
vastaava ohjaaja.  

 

Vammaispalvelutiimissä käsitellään erityisesti vam-
maispalvelulain ja kehitysvammalain piiriin kuuluvia 
asioita yhdessä tiiminä.  
 
Tiimin tarkoituksena on muun muassa antaa työnteki-
jöille tukea vammaispalveluasioihin liittyviin haasteelli-
siin ratkaisuihin. Lisäksi tiimissä kehitetään yhteisiä toi-
mintatapoja ja prosesseja.  
 
Tiimi toimii myös ajankohtaisten asioiden tiedotuskana-
vana. 
 
Tiimissä käsiteltäviä asioita mm.  

 
- seurataan vammaispalveluita koskevien määräai-

kojen toteutumista 
- ajankohtaiset asiat, kuten lakimuutokset, lauta-

kunnan päätökset jne. 
- käydään läpi uudet vammaispalveluita koskevat 

oikeusratkaisut 
- työstetään vammaispalveluita koskevia ohjeita, 

kriteereitä, lomakkeita, asiakirjamalleja 
- yhtenäisten prosessien ja käytänteiden kehittämi-

nen (esim. pro Consonan kirjaamiskäytänteet) 
- Konsultoidaan nimettömästi haasteellisista asiak-

kuuksista sekä keskustellaan lain soveltamisesta/ 
myönnettävistä palveluista. 

- Koulutustarpeet 
 

 

Iäkkäiden palveluiden 
tiimit eli toimintayksiköt 
(Vanhuspalvelut) 

Sosiaalihuollon palvelu-

tehtävä, jonka tavoit-

teena on edistää ja tu-

kea iäkkäiden henkilöi-

den toimintakykyä ja it-

senäistä suoriutumista 

sekä sosiaalista hyvin-

vointia ja turvallisuutta. 

 

Toimintayksikön vetäjä: 
Kotihoidon palvelu-
esimies 
 
Osallistujat: 
Kotihoito (3 tiimiä) 
Kuntouttava päivätoi-
minta (2 toimintayksik-
köä) 
 
Säännölliset kuukausi-
palaverit koko porukalla 

Vanhuspalvelut järjestävät ja tuottavat kaikki iäkkäiden 
palvelutehtävään kuuluvat sosiaalipalvelut. 
 
Päivittäiset asiat, asiakaskohtainen hoiva ja huolenpito, 
työn ohjaus ja organisointi sekä suorittaminen eri koh-
teissa. 
 
Ennalta ehkäisevä työ ja kotona asuvien iäkkäiden tu-
keminen. 
 
 
 

Kuntoutuksen osalta toimin-
taa ollaan kehittelemässä 
säännöllisemmäksi, pide-
tään yhteisiä palavereita 
asiakasasioiden linjauksiin. 
- yhteisistä toimintatavoista 

sopiminen 
- yhteistyö kuntouttavan 

päivätoiminnan ja fysiote-
rapian kanssa asiakasasi-
oissa 

 



ja viikottain tiimipalave-
rit. 
 
 
SAP-ryhmä 
Vetäjä: palveluoh-
jaaja/Sap-listan ylläpi-
täjä 
 
Osallistujat: 
Vanhustyön eri yksiköi-
den edustajat, terveys-
palveluista osaston lää-
käri, tarvittaessa sosiaa-
lityöntekijä tai fysiotera-
peutti. 
 
 
 

Toimintaan liittyvät asiat, asiakastyön linjaukset, ylei-
nen toiminnan ohjaus, henkilöstöasiat, talouteen liitty-
vät asiat. 
 
Asiakaskohtaiset tiimipalaverit, palveluiden vähentämi-
nen, päättäminen tai lisääminen sekä omahoitaja-asiat. 
 
Selvittäminen, arvioimen ja palveluohjaus, hakemusten 
käsittely ja mahdolliset sijoittamispäätökset. Avopalve-
lut tulee olla kartoitettuna ennen sijoitusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehdään Yhteistyötä per-
hepalveluiden kanssa 
vammaispalveluissa sekä 
lapsiperheiden kotipalve-
luissa. 
- Asiakaskohtaisia yhteisiä 

kotikäyntejä ja verkosto-
palavereita, joihin osallis-
tuvat eri yksiköiden ja pal-
velualojen toimijat. 

 
Lapsiperheiden osalta on 
tehty toimintalinjausyhteis-
työtä. 
 
Tukipalveluja tuottavan 
kunnallisen liikelaitoksen 
kanssa pidetään puolivuo-
sittain palavereita, joissa 
kehitetään ja arvioidaan yh-
teistyötä ja palveluja. (ate-
riapalvelut). 

 


