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MONITOIMIJAISEN ARVIOINNIN TILANNEKATSAUS 11/2017

Tavoitteet

• Lapsitoimijuuden vahvistaminen lapsen ja perheen tilanteen 
arvioinnissa

• Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen arviointikäytännöissä

• Avun saamisen nopeuttaminen 

• Yhtenäisten arviointikäytäntöjen jalkauttaminen koko 
maakuntaan

• Eri toimijoiden erillisten arviointi- ja suunnitteluprosessien 
yhdistäminen toisiinsa 

Mistä lähdettiin liikkeelle?

• Työskentelyn perustana kansallisesti laadittu arvioinnin 
viitekehys ja aiempi kehittämistyö

• Kesällä 2017 kartoitettiin Pirkanmaan kuntien palvelutarpeen 
arviointikäytäntöjä 

Työryhmä aloittanut työskentelynsä elokuussa 2017, tähän 
mennessä tehty:

• Arviointiprosessien määrittely, ryhmän tavoitteiden 
konkretisointi

• Alkuvaiheen arviointi-/huolen puheeksioton työkalun 
kehittäminen aloitettu
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MONITOIMIJAISEN ARVIOINNIN TILANNEKATSAUS 11/2017

Kehittämistoimenpiteet ja etenemisjärjestys

1. Nopeakäyttöisen arviointityökalun kehittäminen

• Varhaisen vaiheen työn tueksi, asiakkaan ja lähityöntekijän 
tekemään yhteiseen arvioon

2. Monitoimijaisen arvioinnin yhteistyön rakenteiden 
kehittäminen

• Varhaisen vaiheen monitoimijaisen verkoston rakenteet (tiimit, 
yhteistyökäytänteet, konsultaatiomallit, sopimukset tms.)

• Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin, 
lastensuojelutarpeen selvityksen ja muun erityispalveluiden 
tarpeen arvioinnin toimijat, työparityöskentely ja yhteistyön 
rakenteet

3. Yhteisten kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen

• Yhteinen neuvottelurunko yhteistyöhön asiakasprosessin eri 
vaiheissa

• Palvelutarpeen arvioinnin runko

• Yhteinen asiakassuunnitelma horisontaalisessa ja 
vertikaalisessa yhteistyössä

8.12.2017
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Suuntiman esittely

Projektikoordinaattori 
Sari Miettinen
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SUUNTIMA

http://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Hoitoketjut/Suuntima

http://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Hoitoketjut/Suuntima
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LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSTYÖN PALVELUKETJU

http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp00964
&p_haku=006.964

http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/Matriisi_p
aasivu.html

http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp00964&p_haku=006.964
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/Matriisi_paasivu.html


TYÖKALU HUOLEN 
PUHEEKSIOTON TUEKSI?
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ESIMERKKI: HUOLEN VYÖHYKKEET

Huolen vyöhykkeistöä EI SAA käyttää asiakkaiden, oppilaiden, perheiden 
tai ylipäätään kenenkään luokittelun tai rekisteröinnin välineenä. Se on 
tarkoitettu vain omien työskentelysuhteiden kulloisenkin tilanteen sekä 
yhteistyötarpeiden jäsentelyyn.

Lähde: https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/varhainen-avoin-
yhteistoiminta/huolen-puheeksi-ottaminen/huolen-vyohykkeet



ESIMERKKI: HUOLEN PUHEEKSIOTON HUONEENTAULU

Lähde: https://verkkokoulut.thl.fi/web/suojele-lasta/ota-

puheeksi/tyoskentely/materiaali?p_p_id=SCORMApplication_WAR_learnportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=vie

w#/lesson/152/tincanpackage/Ota%2520puheeksi%2520-%2520Milloin%2520ja%2520miten%2520otan%2520puheeksi%3F/false
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”HUOLEN PUHEEKSIOTON TYÖKALU” - KOONTIA VIIME KERRAN 
RYHMÄTÖISTÄ

Yksinkertainen rasti ruutuun -lomake: Kyllä vai ei?

Riittävän yksinkertainen ja lyhyt lomake, yksi A4

Avoimia kysymyksiä esim.:

• Miksi olet tässä? Mistä asioista olet huolissasi? Mikä on haasteena? 
Mistä jollain muulla henkilöllä on huoli?

• Vanhemman/perheen voimavarat, vahvuudet ja tukiverkosto

• Onko joku muu taho jo mukana tai ollut mukana aiemmin, onko 
aiempia palveluita? Mikä on auttanut, mikä ei?

Visuaalisesti selkeä ja positiivinen 

Ensin avoimia kysymyksiä, sitten toisella puolella valmiita 
vastausvaihtoehtoja? Esim. paperin toisella puolella sanoja, joita voi 
ympyröidä, selkokielellä (esim. minua pelottaa kotona, rahat eivät riitä). 
Tuodaan esiin myös niitä asioita, jotka eivät ensimmäiseksi tule kyseisen 
työntekijän mieleen tai eivät liity juuri kyseisen työntekijän professioon ja 
toimintayksikköön
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”HUOLEN PUHEEKSIOTON TYÖKALU” - KOONTI JATKUU…

Sama lomake myös nettiin → mahdollisuus avautua jatkokysymyksiä 
vastausten perusteella 

o esim: Huoli alkoholin käytöstä? → Kyllä → Avautuu mahdollisuus tehdä 
audit-testi

o Nettilomakkeen linkki löytyy paperilomakkeesta, joka käytössä 
juttelutilanteessa ja annetaan vanhemmalle 

o Mahdollisuus myös toisen vanhemman täyttää, jos hän ei mukana 
puheeksiottotilanteessa

o Lomakkeen lopussa sovitaan seurannasta

Varmistettava työntekijöiden riittävä osaaminen huolen puheeksiotossa

Lomakkeen kanssa annetaan myös yksinkertainen kuvaus 
arviointiprosessista ja sen tavoitteista

o Jotta ei tarvitse pelätä, että avoimesta puhumisesta seuraa jotain 
pelottavaa

o Arviointiprosessille pitäisi keksiä joku neutraalimpi nimi?

o Esitteessä myös linkki (tai mahdollisesti yksinkertainen paperikuvauskin) 
lapsiperheiden palvelukarttaan
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”HUOLEN PUHEEKSIOTON TYÖKALU” - KOONTI JATKUU…

Väline käyttöön laajasti esim. neuvoloihin, varhaiskasvatukseen jne. 
Sama lomake kaikilla toimijoilla

Väline olisi tavallaan yksi yhteinen peruslomake tai esikartoitus, jonka 
jälkeen tulevat sitten kaikki eri alojen omat kartoitukset – samalla tavalla 
kuin yksi yhteinen ja kokoava asiakassuunnitelma eri alojen omien 
suunnitelmien lisäksi

Väline linjassa Suuntiman https://www.suuntima.com/ (tai vastaava 
lapsiperheille kehitettävä väline) ja Lapset puheeksi 
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/kirjat/lapset-puheeksi-lokikirjat -
välineiden kanssa

https://www.suuntima.com/
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/kirjat/lapset-puheeksi-lokikirjat


22.12.201716

MITÄ TAVOITELLAAN?

Lapsen ja perheenjäsenten toimijuuden vahvistaminen, 
asiakaslähtöisyys

Asiakkaan ja työntekijän rohkaiseminen asioiden puheeksi 
ottamiseen matalalla kynnyksellä

Systeeminen, kokonaisvaltainen näkökulma lapsen ja 
perheen tilanteeseen

Työkalu apuvälineeksi sen arvioimiseen ja tunnistamiseen, 
milloin tarvitaan monitoimijaista verkostoa ja usean eri 
toimijan yhteistä arviota



Jatkosuunnitelma
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”HUOLEN PUHEEKSIOTON TYÖKALUN” 
JATKOKEHITTÄMINEN

Viedään kommentoitavaksi muihin työryhmiin?

• esim. varhaiskasvatuksen työryhmä 18.12.

Jatkokehittäminen pilottien aikana?
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MONITOIMIJAISEN ARVIOINNIN PILOTOINTI

Olisiko sinun kuntasi/organisaatiosi kiinnostunut 
pilotoimaan monitoimijaisen arvioinnin 
osakokonaisuuksia?

Pilottikokonaisuus rakennetaan kunnan tarpeiden mukaan; 
mahdollisuus pilotoida vain yhtä osiota tai koko 
kokonaisuutta

Tähän mennessä mukana ovat ainakin:

• Akaa

• Pirkkala

• Virrat ja Ruovesi

• Sastamala?
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KEVÄÄN 2018 AIKATAULUT

17.1.2018 klo 8.30-11.30 Monitoimijaisen arvioinnin 
yhteistyön rakenteet

16.2.2018 klo 8.30-11.30 Yhteisten kirjaamiskäytänteiden 
kehittäminen

15.3.2018 klo 9-11

16.4.2018 klo 13-15

15.5.2018 klo 9-11

Kaikki tapaamiset pidetään Pikassoksen tiloissa 
(Åkerlundinkatu 2 A, 3. krs, Tampere). Muutokset ovat 
mahdollisia.

2.2.2018 monitoimijaisen arvioinnin yhteiskehittämispäivä 
asiakastyötä tekeville työntekijöille ym. Tarkempi ohjelma 
ja aikataulu julkaistaan myöhemmin.
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PALAUTE

Käythän antamassa palautetta työryhmän työskentelystä 
8.1.2018 mennessä:

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15159/lomake.html

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15159/lomake.html


Iloista Joulua!



NANNA MIETTUNEN

nanna.miettunen@pikassos.fi

puh. 050 349 5610

MARIA ANTIKAINEN

maria.antikainen@valkeakoski.fi

puh. 040 335 7688

www.lapepirkanmaa.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke


