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Työskentelyä pienryhmissä
• Monitoimijaiset neuvottelukäytännöt ja
verkostoneuvottelun perusperiaatteet
• Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi
Ajankohtaista

6.2.2018

Monitoimijaisen arvioinnin
tilannekatsaus

MONITOIMIJAISEN ARVIOINNIN TILANNEKATSAUS
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 arviointityökalun kehittäminen aloitettu
4

6.2.2018

KEHITTÄMISTOIMENPITEET
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
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Lapsen tieto osana arviointia
Lapsen kokemus ihmissuhteista
ja turvallisuudesta
Lähde: Erityis- ja vaativan
tason palvelujen
työpajaprosessin raportit.
Osana Lapsi- ja
perhepalveluiden
muutosohjelmaa.
Työpaperi 26/2017.
Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos. Helsinki.

Turvallisuus
ja
ihmissuhteet

V

L
A
Lapsen käsitys
itsestään

17.1.2018
7
6.2.2018

Minäkuva

Arki,
toimijuus ja
toimintakyky

Lapsen kokemus
perheestä,
päiväkodista/koulusta,
vapaa-ajasta, ystävistä

Lapsen ja perheen hyvinvoinnin kokonaisuus
Lapsen terveys,
kasvu ja kehitys

Lähde: Erityis- ja vaativan
tason palvelujen
työpajaprosessin raportit.
Osana Lapsi- ja
perhepalveluiden
muutosohjelmaa.
Työpaperi 26/2017.
Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos. Helsinki.

• Lapsen vahvuudet
• Fyysinen terveys ja
toimintakyky
• Psyykkinen terveys ja
toimintakyky
• Sosiaaliset taidot ja
toimintakyky
• Iänmukainen
taidollinen ja tiedollinen
kehitys
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Vanhempana
toimiminen ja
suhde
lapseen

Sosiaalinen
hyvinvointi:
perhe ja
ympäristötekijät
• Lapsen läheisten terveys
• Toimeentulo
• Asuminen ja
asuinympäristö
• Perheen historia
• Sosiaalinen ympäristö
• Palvelut ja lapsen
kehitysympäristöt
• Päihteiden käyttö
• Väkivalta

• Vanhemmuuden
vahvuudet
• Huolenpito
• Turvallisuudesta
huolehtiminen
• Kyky tukea lapsen
taitoja ja toimintaa
• Kyky ymmärtää lapsen
näkökulmaa
• Tunnesuhteen laatu
• Kyky asettaa
asianmukaisia rajoja
• Vanhemman toiminnan
pysyvyys ja
ennustettavuus

Arvioinnin sisällöllinen kokonaisuus
Lapsen
terveys ja
toimintakyky

Vanhempana
toimiminen ja
suhde
Turvallisuus
lapseen
ja
ihmissuhteet

Lähde: Erityis- ja vaativan
tason palvelujen
työpajaprosessin raportit.
Osana Lapsi- ja
perhepalveluiden
muutosohjelmaa.
Työpaperi 26/2017.
Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos. Helsinki.
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V
A

Arki,
toimijuus ja
toimintakyky

Sosiaalinen
hyvinvointi:
perhe ja
ympäristötekijät
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Monitoimijaisen arvioinnin kokonaisuus
Lähityöntekijä
esim. neuvolan,
koulun, varhaiskasvatuksen,
nuorisotyön
työntekijä

OT-keskusarviointi

Arviointi
erityistason
palveluissa

Asiakkaan ja
lähityöntekijän
yhteinen arvio

Lapsi ja
perhe

Monitoimijaisen
verkoston
työntekijä, esim.
perheneuvolan
tt, järjestön/
srk:n tt,
perhetyöntekijä,
lääkäri,
palveluohjaaja,
poliisi, Kelan tt
Sosiaalihuollon
työntekijä

Palvelutarpeen
arviointi

Varhaisen
vaiheen
monitoimijainen
verkosto

Erityistason
palveluiden
työntekijä
OT-keskuksen
työntekijä
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Hybridi-työryhmä

Hybridi-malli

Alunperin Tays lastenpsykiatrian ja Tampereen
kaupungin lastensuojelun yhteisten asiakkaiden
työskentelyyn luotu toimintamalli
• Yhteiset koulutukset, työnkierto
(Ketjulähettitoiminta) → toisen työn
tunteminen, yhteisen ymmärryksen
lisääminen
• Tiedonkulku
• Työparityöskentely
• Neuvottelukäytännöt
• Yhteinen dokumentointi

17.1.2018
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Hybridi-Työpaja: työparityöskentely

 Päällekkäinen työskentely minimiin
 Viranomaisten välinen tiedonsiirto paranee ja selkiytyy
 Ammatillisen osaamisen yhdistäminen, parempi mahdollisuus










tuottaa hyvää palvelua,
Kokonaisvaltaisempi ymmärrys lapsen/nuoren tilanteesta 
paremmat palvelut = tyytyväisempi asiakas
Lapselle/nuorelle ja perheelle tutuimmat työntekijät kummaltakin
puolelta  asiakkaan ei tarvitse toistaa tarinaansa
Asiakas voi valita kumpaan ottaa yhteyttä, hän tietää työnjaosta ja
hänellä selkeä käsitys työskentelyn vaiheista.
Palavereita vähemmän, pienemmällä porukalla, lyhyempiä
Vastuukysymykset ovat tärkeitä, työparityöskentely tulisi raamittaa
mutta sen aloittaminen tulisi olla mahdollista matalalla kynnyksellä
Työparityöskentely vähentäisi vastakkainasettelua ja lisäisi avointa
vuorovaikutusta. ”Ilman splittausta voi keskittyä olennaiseen.”
Asioita ei jäisi hoitamatta emmekä tekisi turhia lupauksia toisten
töistä.
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Hybridi-työpaja: dokumentointi

 tavoitteeksi yhteinen kirjaaminen

-> asiakasnäkökulmasta mielekästä
-> selkiyttää eri osapuolien näkemyksiä
-> edellyttää selkeän asialistan
-> muistion kirjaa koollekutsujan työpari/toisen organisaation
edustaja

-> dokumenttien liikuttelu sähköisesti, yhteiset sähköiset kansiot
-> aikaraja muistion valmistumiselle/osallistava dokumentointi
-> tiedon siirto helpottuu
 dokumentoinnissa tärkeää ottaa huomioon

-> selkeä kieli
-> kirjataan asiakkaan eriävät mielipiteet
-> neuvottelussa käydään läpi kirjatut asiat ja sovitut
toimenpiteet
-> tiivis yhteenveto
14
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Hybridi-työpaja: Neuvottelukäytännöt

 Neuvottelun koolle kutsuminen –ei ongelmaton, koollekutsuja on se, jolla














pitkäaikaisin asiakas lapsi/nuori
-suhde on (usein sos.tt.) vrt.
työparityöskentely
Koollekutsuja on pj eli prosessin omistaja. Huolehtii asiallisesta
neuvottelukäytännöstä ja aikataulusta, tekee väliyhteenvetoja aikataulussa
pysymisen avuksi. Neuvottelun pituus n. tunti, kaksi tuntia, jos tulkki mukana
Neuvotteluun osallistujat: vain yksi henkilö jokaisesta lapsen/nuoren/perheen
asioissa/hoidossa mukana oleva henkilö
Neuvottelun tarkoitus on oltava tiedossa osallistujilla (asialista), tärkeää
valmistautuminen ja lapsen/nuoren valmistaminen neuvotteluun ikätasoisesti
(osallistuuko? Osan aikaa vai miten?), realistista puhetta, mutta toiveikkuuden
ja vahvuuksien ylläpitoa samanaikaisesti
Neuvotteluun osallistuvilla on oltava käsitys, miksi kukin taho on mukana
Huomio neuvottelupaikan valintaan, esittelyyn, puheenvuorojen pituuteen,
kielenkäyttöön ja nonverbaaliseen viestintään, keskitytään vuorovaikutukseen
eikä jatkuvaan yksittäiseen työntekijän kirjaamiseen
Neuvottelussa yksi kirjaaja ja optimaalinen tilanne on, jos kaikki saavat heti
tilanteen jälkeen lyhyen yhteenvedon sovituista asioista (kirjaaminen suoraan
tietokoneelle) –asiat muuttuvat nopeasti ja usein on hankala kaikkien pysyä
mukana mitä sovittiin
Huomioidaan erityisesti lapsi/nuori/perhe ja kysytään arviota neuvottelun
tunnelmasta ja pyydetään palautetta
Sovitaan jatkotyöskentelystä ja tiedottamisen menettelytavoista
15
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Lape-Pippuri: Horisontaalinen integraatio
Tavoite: Palvelukokonaisuus, jossa lastensuojelu,
erikoissairaanhoito ja vammaispalvelut sekä mahdolliset muut
asiakkaan kannalta oleelliset palvelut (esim. päihdehoito,
vanhempien omat hoitotahot) toimivat saumattomassa yhteistyössä
• Määritellään asiakkaalle omatyöntekijä ja tarvittaessa verkostokoordinaattori
• Asiakkaan ympärille muodostettava yksilöllistä tuen tarvetta vastaava
monitoimijainen lapsi- ja perhekohtainen tiimi (vain oleelliset henkilöt ja
aktiivisesti asiakkaan kanssa toimivat)
• Yhteistyöneuvottelupohjan käyttäminen (yhteinen suunnitelma)
• Pyritään myös lisäämään psykiatrian ja lastensuojelun keskinäistä ymmärrystä
• Hybridi-mallin soveltaminen monitoimijaiseen työskentelyyn myös muiden
tahojen (vammaispalvelut, somaattinen sairaanhoito, päihdetyö, koulu ja
varhaiskasvatus) kanssa
• Mielenterveystyön palveluketjun tarkentaminen, laajentaminen ja laajempaan
käyttöön vieminen
• Toimintakulttuurin muutos yhteisten koulutusten avulla

17.1.2018
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Linkittyminen/yhdistyminen Monitoimijainen arviointi
työryhmän kanssa

8.1.2018 Hybridi-kokouksessa sovittiin:
Vanha Hybridi-ryhmä lopetetaan (ainakin tässä vaiheessa) ja
horisontaalisen integraation kehittämistä jatketaan Lape-Pippurin
työryhmässä Monitoimijainen arviointi.
-yhteistyön rakenteet, periaatteet ja käytännöt on mielekästä olla
yhtenäinen kokonaisuus
- Hybridi-työryhmän kehittämiä rakenteita, sopimuksia ja välineitä
(mm. neuvottelukirjauspohja) hyödynnetään monitoimijaisen
työskentelyn edelleen kehittämisessä (esim. mahdollisuus pilotoida
neuvottelukirjauspohjan käyttöä)
Annika Malmia kysytään työryhmään lastenpsykiatrian edustajaksi.

Ryhmään otetaan mielellään mukaan myös lisää erityistason työntekijöitä
(muutama mahtuisi).

17.1.2018
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Sosiaalihuoltolain mukaisen
palvelutarpeen arvioinnin
lainsäädännöllinen perusta

17.1.2018

Arvioinnista säädetään useissa eri laeissa, mm.
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
Lastensuojelulaki 417/2007
Terveydenhuoltolaki 1326/2010
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja
opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten
ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011
Varhaiskasvatuslaki 36/1973
Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 1287/2013

Ks. myös Sosiaalihuoltolain soveltamisopas, Sosiaali- ja
terveysministeriö, Julkaisuja 2017:5
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/8039
1/05_17_Sosiaalihuoltolain%20soveltamisopas.pdf
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Palvelutarpeen arviointi ja sen sisältö, SHL 36-37 §
Kun sosiaalihuoltoon tulee tieto sosiaalihuollon tarpeesta
olevasta henkilöstä, kiireellisen avun tarve on arvioitava
välittömästi
Kiireellisen arvion lisäksi oikeus kokonaisvaltaiseen
palvelutarpeen arviointiin (jollei se ole ilmeisen
tarpeetonta)
Arvio tehdään yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa
hänen läheistensä ja muiden ammattilaisten kanssa
Yhteenveto asiakkaan tilanteesta ja palveluiden tarpeesta
Asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa
Yhteenvetoon kirjataan asiakkaan ja työntekijän näkemys
tilanteesta
Määräajat: erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohdalla
arviointi aloitettava 7 vrk:n kuluessa ja sen on
valmistuttava 3 kuukaudessa
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Lastensuojelun tarpeen selvittäminen, LSL 26 §

Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään
myös lastensuojelun tarve, ellei asia ole sellainen,
ettei lastensuojelun tukitoimia tarvita
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Monialainen yhteistyö, SHL 41 §

Huolehdittava, että arvioinnissa on riittävästi
asiantuntemusta ja osaamista
Muut toimijat osallistuvat sosiaalihuollon työntekijän
pyynnöstä palvelutarpeen arviointiin
Myös Terveydenhuoltolaki 32 §, Varhaiskasvatuslaki
9 a §, Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 3 §
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Palvelutarpeen arvioinnin
asiakirjamalli

PALVELUTARPEEN ARVIOINNIN ASIAKIRJAMALLI (luonnos)

Vireilletulon tapa ja syyt
Vireilletulopäivä
Palvelutarpeen arviointikerrat

Palvelutarpeen arviointiin osallistuneet henkilöt
Tieto siitä, miten arviointi toteutettiin
Lapsen aikaisemmat sosiaali- tai terveydenhuollon
asiakkuudet
Muiden yhteistyötahojen antamat tiedot lapsen ja perheen
tilanteesta
Onko lapsella oikeus erityiseen tukeen, perustelut

Onko vanhemmalla oikeus erityiseen tukeen, perustelut
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollontiedonhallinta/asiakastietojen-maarittelyt/asiakirjarakenteet
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PALVELUTARPEEN ARVIOINNIN ASIAKIRJAMALLI (luonnos)

Lapsen tarpeet ja arki
• Lapsen arki ja kasvuympäristö
• Perhesuhteet ja muut sosiaaliset suhteet
• Lapsen hyvinvointi
• Lapsen osallisuus
Perheen olosuhteet
• Perheen tausta
• Vanhempien terveys ja hyvinvointi
• Vanhempien päihteiden käyttö
• Asuminen
• Kotoutuminen
• Työllisyys ja toimeentulo
Vanhempien valmiudet
• Huolenpito ja kasvatus
• Läheisten ihmissuhteiden turvaaminen ja yhteistyökyky
• Lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen
• Lapsen osallisuuden tukeminen
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PALVELUTARPEEN ARVIOINNIN ASIAKIRJAMALLI (luonnos)
Läheisverkoston kartoittaminen

Yhteenveto asiakkaan tilanteesta
Lapsen arvio tuen tarpeesta
Vanhemman arvio tuen tarpeesta
Muun läheisen arvio tuen tarpeesta
Muiden yhteistyötahojen arvio tuen tarpeesta
Arvio siitä, onko tuen tarve tilapäistä, toistuvaa tai pitkäaikaista
Ammattihenkilön johtopäätökset
Tarvitseeko asiakas omatyöntekijän
Asiakkuuden jatko
Laaditaanko asiakassuunnitelma
Onko lastensuojelun tarve selvitetty, perustelut

Lastensuojelun tarpeen arviointi
• Lapselle tehdyt tutkimukset
• Eri tahojen näkemykset lastensuojelun tarpeesta
• Lastensuojeluasiakkuuden alkamisen syy
26
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Pienryhmätyöskentelyä

PIENRYHMÄTYÖSKENTELY

1.

Monitoimijaiset neuvottelukäytännöt ja
verkostopalaverin perusperiaatteet
• Poimikaa jaetusta materiaalista ”helmet” ja laatikaa
niiden pohjalta monitoimijaiseen yhteistyöhön
• neuvottelurunko
• toimintaperiaatteet koolle kutsumiseen,
asiakasosallisuuteen, kirjaamiskäytäntöihin jne.
 Materiaalit:
•
•
•
•
•
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Hybridi-neuvottelurunko ja toimintaperiaatteet
Keinu-suunnitelma
Jelppi-pohja
Perheesi parhaaksi -pohja
Sastamalan sovitut asiat -pohja

PIENRYHMÄTYÖSKENTELY
2.
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Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin sisältö ja
kirjaamiskäytännöt
•
Millaisia soveltamis- ja kirjaamisohjeita tarvitaan arvioinnin
otsikkopohjan lisäksi? Poimikaa materiaaleista ”helmet” ja luokaa
niiden pohjalta ohjeistus.
•
Miten muiden toimijoiden arviointeja voidaan hyödyntää osana
palvelutarpeen arviointeja? Millaisia ohjeita tai yhteisiä sopimuksia
siihen tarvittaisiin?
 Materiaalit:
•
THL:n luonnos palvelutarpeen arvioinnin asiakirjamallista
•
Nokian malli
•
Tampereen otsikkomalli ja check-listat
•
Koonti neuvolan ja kouluterveydenhuollon
ikäkausitarkastuksista + lomakkeita
•
Esimerkkejä lapsikohtaisen vasun lomakkeista
•
Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketju
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/Matriisi_paasi
vu.html
•
http://www.edu.fi/perusopetus/oppilaan_arviointi/ops2004/arvioi
ntikeskustelu_opettajan_oppilaan_ja_huoltajan_kohtaamisena
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Ajankohtaista

TYÖRYHMÄN TAPAAMISET KEVÄT 2018

16.2.2018 klo 8.30-11.30
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. Muistakaa
ilmoittautua!
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MUITA LAPE-TAPAHTUMIA

1.2.2018 klo 9-11.30 Pyydä apua -infotilaisuus, Tipotien
luentosali
2.2.2018 monitoimijaisen arvioinnin yhteiskehittämispäivä,
Tampereen yliopisto, Väinö Linna -sali
(ennakkoilmoittautuminen!)
7.2.2018 klo 13-16 kunta-järjestö-srk-yhteistyö LAPEkehittämisessä, Sastamala, Tyrvään Pappila, Asemakatu 4,
8.2.2018 klo 12-16 Kohtaamispaikkakehittämisen iltapäivä
Tampereella, Tipotien luentosali
5.3.2018 iltapäivä Erja Sandbergin koulutus nepsyasiakkaan kohtaamisesta, tarkempaa tietoa lähiaikoina
10.4.2018 klo 12-16 LAPE-info Tampere-talossa
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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
• Akaa
• Pirkkala
• Virrat ja Ruovesi
• Sastamala
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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

