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Perhekeskuksen toimijaverkosto  

Lapsi ja perhe 

Lapsiperheiden  
sosiaalipalvelut 
mm. perhetyö, kotiapu, 
lapsiperheiden sosiaalityö,  
kasvatus- ja perheneuvola 

Lapsiperheiden  
terveyspalvelut 

 mm. äitiys- ja 
lastenneuvolat, 

 lääkäri- ja psykologipalvelut, 
fysio-  ja puheterapia 

Järjestöjen ja 
seurakuntien 
toiminta ja palvelut 

Varhaiskasvatus, 
opetus, muu kunnan 
terveyttä ja 
hyvinvointia edistävä 
toiminta 
 

Erityispalvelujen tuki, konsultaatiot 
ja jalkautuvat palvelut 
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Pirkanmaan perhekeskustoimintamallin  
kehittämistoimenpiteet 1(2) 

• Mallinnetaan perhekeskustoimintamalli (lähipalvelujen kokonaisuus): 
palvelukokonaisuus, ydintehtävät, sisältö, toimintaperiaatteet ja arvot 

• Määritellään palvelupolut ja toimijoiden roolit 

• Matalan kynnyksen palvelut sekä niiden yhteys erityis- ja vaativan tason 
palveluihin 

• Kunnat, maakunta, järjestöt, seurakunnat, yksityiset toimijat 

• Laaditaan kohtaamispaikan toimintaperiaatteet  

• Kartoitetaan ja kehitetään vertaistuen muotoja asiakastarpeiden mukaisesti 

• Otetaan kuntalaiset ja työntekijät mukaan kehittämistyöhön (osallisuus) 

• Kehitetään sähköisiä palveluita, koostetaan yhteiset nettisivustot, ”sähköinen 
perhekeskus” 

• Kehitetään palvelukokonaisuuksia 

• Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki (ml. työkalupakki) 

• Eropalvelut 

• Maahanmuuttajapalvelut 

• Ehkäisevä väkivaltatyö 
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Pirkanmaan perhekeskustoimintamallin  
kehittämistoimenpiteet 2(2) 

• Kehitetään koulua ja varhaiskasvatusta osana perhekeskustoimintamallia 

• Luodaan monitoimijaisen arvioinnin toimintamalli 

• Kehitetään matalan kynnyksen palveluiden ja erityispalveluiden vertikaalista 
integraatiota 

• Luodaan rakenteita lasten ja nuorten palveluiden sekä aikuisten palveluiden 
(päihde- ja mielenterveyspalvelut, aikuissosiaalityö, työllisyyspalvelut jne.) 
yhdyspinnoille 

• Huomioidaan erityisryhmät kaikessa kehittämistyössä (maahanmuuttajat, 
vammaiset jne.) 

• Tunnistetaan koulutustarpeita ja järjestetään koulutuksia 

• Varmistetaan perhekeskuksen toimintaedellytykset: johtaminen, organisoiminen, 
yhteensovittaminen 

• Luodaan rakenteet ohjausta, seurantaa, arviointia ja kehittämistyötä varten 
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Perhekeskustoimintamallin kehittämiskokonaisuudet ja 

projektikoordinaattoreiden työnjako 
Kehittämiskokonaisuus Vastuuhenkilö Työryhmä 

Perhekeskustoimintamallin mallintaminen: palvelukokonaisuus, 
toimintaperiaatteet, ydintehtävät, toimijoiden roolit jne. 

Maria Antikainen Mallinnusalatyöryhmä 

Asiakasprosessit Kaikki koordinaattorit   

Kohtaamispaikka Päivi Viitanen-Marchegiano Kohtaamispaikka-alatyöryhmä 

Vertaistuki Päivi Viitanen-Marchegiano Kohtaamispaikka-alatyöryhmä 

Kuntalaisten osallisuus Kaikki koordinaattorit   

Sähköisten palveluiden kehittäminen Jaana Koivisto Digitaalisten palveluiden alatyöryhmä 

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki sekä työkalupakki Tia Kemppainen ja Jaana Koivisto 
Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen 
kehittämistyöryhmä  

Eropalvelut Marja Olli  Eropalveluiden kehittämistyöryhmä 

Maahanmuuttajien palvelut Suvi Nieminen 
 Maahanmuuttajapalveluiden 
kehittämistyöryhmä 

Ehkäisevä väkivaltatyö Päivi Viitanen-Marchegiano Ehkäisevän väkivaltatyön alatyöryhmä 

Koulu ja varhaiskasvatus Susanna Raivio ja Maria Antikainen 
 Koulun ja varhaiskasvatuksen 
kehittämistyöryhmät 

Monitoimijainen arviointi Maria Antikainen, Nanna Miettunen ja Sari Miettinen Monitoimijaisen arvioinnin alatyöryhmä 

Integraatio erityispalveluihin Nanna Miettunen, Sari Miettinen ja Maria Antikainen   

Nepsy-palveluiden kehittäminen Nanna Miettunen ja Maria Antikainen Nepsy-alatyöryhmä 

Yhdyspinnat aikuisten palveluihin  Kaikki koordinaattorit   

Perhekeskuksen toimintaedellytykset, johtaminen, ohjaus jne.  Kaikki koordinaattorit   
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Missä mennään tällä hetkellä? 

• Pilottien suunnittelu- ja käynnistysvaihe 
• Alkavia pilotteja: esim. monitoimijaisen arvioinnin kehittäminen, monialainen yhteistyö, 

nepsy-palvelupolut, uusia kohtaamispaikkoja 

• Kuntien Lape-ryhmät keskeisessä roolissa 

• Toimintamallia työstetään kehittämistyöryhmissä ja niiden alaryhmissä 

• Kartoitetaan hyviä käytäntöjä Pirkanmaalla ja muissa maakunnissa 
• Sastamalan perhepalveluverkosto 

• Vuosaaren moniammatillinen arviointimalli 

• Itäkadun perhekeskus, Helsinki 

• Team Ahma, Espoo 

• Aurinkokivi, Vantaa 

• SOS-lapsikylän ja Varkauden yhteistyökäytännöt 

• Essoten avainhenkilömalli 

• Jne. 
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Monitoimijainen arviointi  
 



Nykytilanne 

• Lapsen ja perheen tilannetta kartoitetaan säännönmukaisesti erilaisissa 

matalan kynnyksen palveluissa (neuvolassa, varhaiskasvatuksessa, 

kouluterveydenhuollossa), sosiaalihuollossa (sosiaalihuoltolain mukainen 

palvelutarpeen arviointi, lastensuojelulain mukainen lastensuojelutarpeen 

selvitys), perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa jne. 

• Eri toimijat tekevät omat arvionsa ja asiakassuunnitelmansa, suunnitelmat 

erillään toisistaan. Kokonaiskuvan muodostaminen lapsen ja perheen 

tilanteesta palvelujärjestelmän yhteisenä haasteena. 

• Arviointikäytännöt vaihtelevat kunnissa, ei yhteistä mallia/viitekehystä 
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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 
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Aiempia selvityksiä ja kehittämistyötä 

• Lasten mielenterveysverkkotyöskentelyssä (PSHP) kartoitettu 

terveydenhuollon ja sivistyspalveluiden käytössä olevia arviointimenetelmiä 

• LasSe-hankkeessa selvitetty, kehitetty ja jalkautettu hyviä käytäntöjä 

lastensuojelutarpeen selvitykseen 

• Sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arviointikäytäntöjä kartoitettu 

soittokierroksella keväällä/kesällä 2017 Pippuri-hankkeessa 

• Lapen valtakunnallisessa erityis- ja vaativan tason työpajatyöskentelyssä 

laadittu arviointiin yhteinen viitekehys 
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Monitoimijainen arviointi perhekeskustoimintamallissa 

• Arviointia monella tasolla ja monesta näkökulmasta: 

• Toimijoina asiakas ja yksi tai useampia ammattilaisia 

• Arviointi osana kaikkea perustyötä 

• esim. lastenneuvolan vastaanotolla 

• Arviointi asiakasprosessin alkuvaiheessa 

• esim. palvelutarpeen arviointi (sosiaalihuoltolaki), hoidon tarpeen arviointi 
(terveydenhuoltolaki) 

• Arviointi osana pitkäjänteistä tukea, jatkumoa, prosessin kaikissa vaiheissa 

• tuen ja palveluiden vaikuttavuuden arviointi 

• Horisontaalinen integraatio: esim. koulun, perheneuvolan ja sosiaalityön 
yhteistyö 

• Vertikaalinen integraatio: esim. neuvolan ja lastensuojelun yhteistyö 
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Monitoimijainen arviointi ja vertikaalinen integraatio 

• Kun lapsella samanaikaisesti sekä matalan kynnyksen että erityis- ja 
vaativan tason palveluiden tarve 

• Erityis- ja vaativan tason palveluita tarvitsevilla aina myös matalan 
kynnyksen palveluita (koulu, varhaiskasvatus, neuvola, 
kouluterveydenhuolto jne.) 

• Monesta erillisestä arviosta ja suunnitelmasta kohti yhtä, yhtenäistä 
monitoimijaista arviota 

• Tavoitteita mm.: 

• asiakkaan ”pallottelun” väheneminen 

• päällekkäisen työn karsiminen 

• asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen kartoittaminen 

• asiakkaan tarpeisiin vastaavan palvelukokonaisuuden rakentaminen 
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Monitoimijainen arviointi erityis- ja vaativan tason 

palveluiden näkökulmasta 

• Monitoimijaisen arvioinnin avulla varmistetaan, että erityispalveluihin tulevat 

oikeat asiakkaat oikeaan aikaan 

• Asiakkaan tilanteen huolellinen, monisuuntainen arviointi antaa parhaan 

lähtökohdan selkeiden tavoitteiden asettamiselle → yhteinen (kokoava) 

asiakassuunnitelma 

• Yhteinen suunnitelma turvaa asiakkaalle vankan perustason pohjatuen 

erityispalvelun aikana 
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Monitoimijaisen arvioinnin 

viitekehys 
 



Monitoimijaista arviointia ohjaavat periaatteet 

1. Lapsen oikeudet 

2. Kokonaisvaltaisuus 

3. Lapsikeskeisyys ja perhelähtöisyys 

4. Suhdeperustaisuus, dialogisuus ja myönteinen tunnistaminen 

5. Tuen ja palveluiden vaikutusten arviointi 

 

 

 

 
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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Arvioinnin tulos ei ole vain faktakokoelma 

• Arvioinnissa tuotetaan yhteinen tulkinta lapsen ja perheen tuen tarpeista  

• Yhdessä perheen kanssa rakennetaan eri toimijoilta saatavaan tietoon 

perustuvia hypoteeseja lapsen ja perheen tilanteesta sekä tuen tarpeista 

• Arvioinnin johtopäätökset ovat dynaamisia ja tarkentuvat työskentelyn 

edetessä 

 

 

 

 
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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Arvioinnin 

sisällöllinen 

kokonaisuus 
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Lähde: Erityis- ja 

vaativan tason 

palvelujen 

työpajaprosessin 

raportit. Osana Lapsi- 

ja perhepalveluiden 

muutosohjelmaa. 

Työpaperi 26/2017. 

Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos. 

Helsinki.  

 



Monitoimijainen arviointi viitekehyksen 

soveltamismahdollisuudet eri palveluissa 

• Matalan kynnyksen palveluissa 

• esim. laajat terveystarkastukset 

• esim. tilanteissa, joissa erityispalvelujen asiantuntija jalkautuu perustasolle 

• Sosiaalihuollon palvelutarpeen arviossa ja lastensuojelun tarvetta 

arvioitaessa 

• Erityispalveluiden asiakkuuden alkaessa ja sen aikana 

 

 

 
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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Monitoimijaisen arvioinnin 

kehittäminen 

Pippuri-hankkeessa 
 



Pippuri: Monitoimijaisen arvioinnin ja työskentelyn kehittäminen 

Monialainen arviointimalli 

(vastuuryhmä 1. 

perhekeskustoimintamalli) 

Monitoimijainen 

arviointimalli 

(vastuuryhmä 7. erityis- 

ja vaativan tason 

palvelut) 

Lastensuojelun 

sosiaalityön 

moniammatillinen malli 

(vastuuryhmä 6) 

Hybridi-malli 

(vastuuryhmä 7) 

Mallinnetaan monialainen 

arviointi, jossa toteutuvat 

asiakaslähtöisyys, varhainen 

tunnistaminen, toimijoiden 

verkostoituminen ja oikea-

aikaiset palvelut. 

 

Monialainen 

palvelutarpeen arviointi: 

yksi arviointi ja yksi 

yhteinen 

palvelusuunnitelma 

Toteutetaan lapsia ja 

perheitä yksilöllisesti ja 

kokonaisvaltaisesti auttava, 

monitoimijainen 

toimintamalli (Hackneyn 

malli) lastensuojelun 

sosiaalityöhön 

Yhdistää eri organisaation 

toimijat (sosiaalipalvelut, 

lastensuojelu, 

erikoissairaanhoito) 

saumattomaan 

yhteistyöhön yhteisissä 

asiakkuuksissa  

Pääsy asianmukaiseen palvelutarpeen arviointiin ja tarpeenmukaisiin erityispalveluihin sujuu nykyistä nopeammin ja 

paremmin 

Tavoitteena, että asiakkaalla on yksi suunnitelma, johon linkittyy kaikki tilanteen kannalta oleelliset toimijat. 

Horisontaalinen integraatio: Tavoitteena selkeä toimintamalli niihin tilanteisiin, kun asiakkaalla tarve useamman tahon 

erityisosaamiseen.  

Vertikaalinen integraatio: Erilaiset konsultaatiomallit, jalkautuvat palvelut ja digitaalisten palveluiden hyödyntäminen  
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Monitoimijaisen viitekehyksen jatkokehittäminen 
• Arviointityöskentelyn edellytysten turvaaminen 

• Yhteensovittava johtaminen 

• Yhteisen osaamisen varmistaminen 

• Asiakastietojärjestelmien kehittäminen 

• Lainsäädännöllisten kysymysten selvittäminen 

• Arviointia koskevien kokeilujen mahdollistaminen ja niihin liittyvä tutkimus 

• Viitekehyksen teemojen ja niihin liittyvien tiedon keräämisen välineiden kuvaaminen 
• lomakkeet ym. keskeiset välineet 

• mitkä osa-alueet erityisen tärkeitä missäkin tilanteissa 

• Arviointiprosessin selkiyttäminen 
• mm. keskeiset tapaamiset ja dokumentointi 

• Tiedon analysoinnin ja yhteisten johtopäätösten tekemisen selkiyttäminen osana 
dokumentoinnin kehittämistä 

• Mallin pilotointi ja jatkokehittäminen 

• Teoriapohjan vahvistaminen 
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Monitoimijaisen arvioinnin alatyöryhmä (täydentyy vielä) 

• Pippuri-hankkeen projektikoordinaattorit 
• Nanna Miettunen, erityis- ja vaativan tason palvelut 

• Sari Miettinen, erityis- ja vaativan tason palvelut 

• Maria Antikainen, perhekeskustoimintamalli 

• Marianne Aalto-Siiro, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Tampere  

• Mirka Forsström, johtava sosiaalityöntekijä, Pirkkala 

• Jenni Kilpinen, lasten ja nuorten psykologi, Urjala 

• Tiina Koivulahti, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Hämeenkyrö 

• Suvi Niemi, sosiaalityöntekijä, Virrat 

• Laura Parviainen, kokemusasiantuntija, Tampere 

• Taru Räsänen, rehtori, Orivesi 

• Pia Turvala, terveydenhoitajien esimies, Hämeenkyrö 

• Tuija Ukkonen-Erenius, yhdyspintasosiaalityöntekijä, Tampere 

• Teija Virtanen, sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja, Akaa 

• PSHP:n edustajat? 

• Vammaispalvelu? 

• Koulukuraattori? 

• Aikuisten palvelut? 
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Työryhmän tapaamiset 

• Ma 21.8. klo 13-15  

• Ke 27.9. klo 9-11 

• Ma 30.10. klo 13-15 

• Ti 28.11. klo 9-11 

 

• Kaikki tapaamiset pidetään Pikassoksen tiloissa (Åkerlundinkatu 2 A, 3. krs, 

Tampere).  

 

16.8.2017 25 Maria Antikainen 



Linkkejä 

Matalan kynnyksen palvelujen verkostoiminen - Perhekeskustoimintamalli. Suunnitelma kansallisen ja toimeenpanon tueksi (projektisuunnitelma. Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2017. 

https://verkkojulkaisut.valtioneuvosto.fi/stm/zine/19/cover 

 

Erityis- ja vaativan tason palvelujen työpajaprosessin raportit. Osana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. Työpaperi 26/2017. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos. Helsinki. (Erityisesti osa 1, monitoimijainen arviointi.) 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134652/TY%c3%962017_26_Ty%c3%b6pajaprosessit_1.6.17_web.pdf?sequence=3 

  

Petrelius P ym. (toim.) 2016. Lapsen elämäntilanteen ja tuen tarpeiden lapsikeskeinen, monitoimijainen arviointi. Tietoa lastensuojelun kehittämisen pohjaksi. 
Työpaperi 33/2016. THL, Helsinki.  

http://www.julkari.fi/handle/10024/131363 

  

THL:n Lape-työpajat 2016. Verkkolähetykset ja diaesitykset. 

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lape-tyopajat/yhteiset-tyopajat/2.9.2016-
tyopaja  

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lape-tyopajat/matalan-kynnyksen-
palvelujen-tyopaja/tyopaja-31.10.2016 

 

Lastensuojelutarpeen selvityksen kehittäminen Väli-Suomessa (LasSe) -hanke. Loppuraportti ym. materiaalit. Pikassos 2015. 

http://www.pikassos.fi/aineistot/viewcategory/56-lasse 

 

Vuosaaren monitoimijainen palvelutarpeen arviointi 

https://www.slideshare.net/THLfi/vuosaaren-monitoimijaisen-palvelutarpeen-arvioinnin-kokeilu 

http://www.socca.fi/files/5656/Lastensuojelun_paikalliset_kehittamiskokemukset_Helsinki_Anita_Lindfors_19.9.2016.pdf 

https://www.slideshare.net/THLfi/neuvolapivt-2016-pienin-kokeiluin-kohti-perhekeskusta 
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https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lape-tyopajat/yhteiset-tyopajat/2.9.2016-tyopaja
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 Pirkanmaan LAPE Pippuri 



 Miksi muutos on välttämätön? 

 

• Keskeisimmät lastensuojelun sosiaalityön ongelmat liittyvät suuriin asiakasmääriin, 

työntekijöiden jaksamiseen, kuormittumiseen ja vaihtuvuuteen. Lisäksi haasteina ovat 

kustannusten kasvu sekä lasta ja perhettä auttavien toimijoiden yhteistyön vaikeus.  

 

• Lastensuojelun sosiaalityön ja muiden lastensuojelun palveluiden vaikuttavuudesta 

tiedetään vähän.  

 

• Lastensuojelun ongelmat ovat tällä hetkellä niin monitahoisia, ettei lastensuojelu 

selviä niistä yksin. Siksi tarvitaan monitoimijaisia malleja. Lastensuojelun avuksi 

tarvitaan yhä enemmän ja useammin myös monia lasten ja aikuisten erityistason ja 

vaativan tason palveluita. 
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 Tavoitteet lastensuojelun osalta 

• Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelmaan (LAPE) on sisällytetty 
lastensuojelun kehittäminen osana erityis- ja vaativimpien palveluiden 
kokonaisuutta. Kehittämisen yhteydessä puhutaan sosiaalityön toimintamallista, 
joka hyödyntää systeemisyyttä pyrkiessään auttamaan perheitä. 

 

• Pirkanmaalla on aloitettu muutostyö LAPE Pippurihankkeen (Pirkanmaan 
perheiden palveluiden uudistaminen) avulla. Hankesuunnitelmaan kirjattua 
lastensuojelun sosiaalityön moniammatillista toimintamallia lähdetään 
pilotoimaan hankkeeseen sitoutuneissa kunnissa (Akaa, Tampere ja Orivesi, 
Urjala, Sastamala ja Punkalaidun, Valkeakoski, Ylöjärvi). 

 

• Mallin käyttöönottoon liittyen on alkanut koulutus. Kehittämistyöhön sitoutuvien 
kuntien esimiehiä ja työntekijöitä tuetaan mallin käyttöönotossa. 
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Toimintamallin tutkimus- ja tietoperusta 

 

• Muutosohjelmaan sisälletyn (Hackneyn lastensuojelumalli) lastensuojelumallin mukaista 

työskentelyä on tutkittu Iso-Britanniassa ja mallilla on todettu olevan vaikuttavuutta. (ks. 

esim. Eileen Munro 2011, Goodman & Trowler 2012 ja Forrester et al 2013.)  

  

• Suomessa Mäntsälän lastensuojelutiimissä käyttöönotettu malli ja periaatteet on koettu 

toimiviksi ja heidän kokemuksensa antavat viitteitä siitä, että malli voi toimia Suomen 

olosuhteissa ja lainsäädäntöömme sovellettuna. 
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  Taustalla oleva työ 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos on tehnyt pitkään työtä asian valmistelun eteen ja 

valmistelusta on julkaistu raportteja:  

 

• Lahtinen Pia, Männistä Leena, Raivio Marketta (2017) Kohti suomalaista systeemistä 

lastensuojelun toimintamallia: Keskeisiä periaatteita ja reunaehtoja. Työpaperi 7/2017 

 

• Fagerström, Katarina (2016) Ihmissuhteita rakentava ja ylläpitävä lastensuojelu: 

Hackneyn malli ja systeeminen käytäntö lastensuojelutyössä. Työpaperi 42/2016 

http://www.julkari.fi/handle/10024/131498 
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Systeemisyys 
Työn kohteena on koko 

systeemi,  

ei yksittäisen ”ongelman” 

hoitaminen 

 
 

 
Perheterapeuttinen 

ymmärrys ja 

suhdeperusteisuus 

 

 

Systeeminen lastensuojelun toimintamalli (mukaellen Hackneyn 

mallia) 

Toimintaperiaatteita 

Lapsilähtöisyys 

 
Asiakkaiden osallisuus 

ja kohtaaminen 

Lastensuojelun 

sosiaalityö 

kohtaamistyöksi 

 
Mallin toteutumista 

tukevat rakenteet ja 

monitoimijaisuus 

Jaetut arvot ja 

yhteensovittava 

johtaminen 

Turvallinen arki ja  
pysyvät ihmiset  

Lapsen ja 

perheen 

osallisuus 

Lapsen 
vastuu-
sosiaali-

työntekijä 

THL 
LAPE 2A/PL 
26.1.2017 

Vanhem-
pien 

työntekijä 

Oma 
työn-
tekijä 



JOHDON TUKI 
 

Systeeminen lastensuojelu – esimerkki monitoimijaisesta 

tiimistä 

REFLEK

TIO 

Perhe-
terapeutti 

Koordi-
naattori Sosiaali-

työntekijä 

 
Konsultoiva
/ johtava 
sosiaali-

työntekijä 
 

 

Lastenpsykiatria 

Nuorisopsykiatria  

Lastentaudit 

Perheneuvola 

Aikuispsykiatria      

Päihdepalvelut 

Vammaispalvelut 

Jne. 

 

 

 

 

 

 

 

Lapsen 
vastuu-
sosiaali-

työntekijä 

Vanhempie
n työntekijä 

(sosiaali-
ohjaaja) 

 
Osaamis- ja 

tukikeskus 
 

Sosiaali-
työntekijä 

Oma 
työn-
tekijä 

Matalan kynnyksen palvelut: neuvola, varhaiskasvatus, koulu  

ja kotiin vietävä tuki mm. kotipalvelu, lapsiperheiden  sosiaaliohjaus   
THL 

LAPE 2A/PL 
27.4.2017 



Systeemisen mallin pilotoinnin ydinelementit eli mitä pitää tapahtua, jotta voidaan sanoa, että 

vuosina 2017-2018 kunnassa X on pilotoitu systeemistä lastensuojelun toimintamallia 

RAKENTEET / työn 

organisointi  

TAIDOT / 

koulutus 

ASIAKASTYÖ TULOKSET 

Tiimirakenne 

- Konsultoiva stt 

- Sosiaalityöntekijät 

- Kliinikko 

- Koordinaattori 

 

Kouluttajia ja pilotoivia 

tiimejä tuetaan esimiesten 

ja johdon taholta 

 

Asiakasmäärien 

rajaaminen systeemisen 

työskentelyn 

mahdollistamiseksi 

Tiimin työntekijät 

koulutettu mallin 

mukaiseen 

työskentelyyn 

 

Asiakastyö tapahtuu em. tiimissä, 

jossa kullakin on oma erityinen 

roolinsa 

 

Strukturoitu viikkokokous 

 

Koko tiimi yhteisesti vastuussa 

asiakastyöskentelystä 

 

Koko tiimi on omaksunut 

systeemisen ajattelun 

 

Reflektiivinen työote 

 

Asiakastapauksista käydään 

syvällisiä keskusteluja tiimin 

sisällä  

 

Suora asiakastyö on verrattain 

intensiivistä 

 

Lapsen hyvinvointi paranee 

 

Vanhempien hyvinvointi paranee 

 

Perheen toimintakyky vahvistuu 

 

Perhe osallinen työskentelyssä 

 

Luottamus ja yhteisymmärrys 

asiakkaan ja työntekijän välillä 

 

Työntekijöiden jaksaminen ja 

motivaatio paranevat, väsymys ja 

koettu kuormittuneisuus vähenevät 

 

Kustannukset pienenevät 

 

Tahdonvastaiset sijoitukset 

vähenevät 

 

Palvelujen ja toimenpiteiden 

kokonaisuus jäsentyy 

 

 



Arviointitutkimus 

Pilotoinnin yhteydessä toteutettavassa arviointitutkimuksessa tarkastellaan 
toimintamallin pilotoinnin aiheuttamia  

• muutoksia lastensuojelun sosiaalityön organisoinnissa,  

• työskentelyn laadussa,  

• työhyvinvoinnissa ja  

• asiakasperheiden hyvinvoinnissa  

• sekä näitä muutoksia edistäneitä ja estäneitä tekijöitä.  

Kansallisen arvioinnin toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitos.  
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Kiitos! 
#lapemuutos 

Tiina Civil, projektikoordinaattori, Pirkanmaan perheiden palveluiden uudistaminen – PIPPURI 

tiina.civil@sastamala.fi 

stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut 


