
Monitoimijaisen arvioinnin 

työryhmä 

15.3.2018 klo 8.30-11.00 Pikassos
Sari Miettinen ja Maria Antikainen

LAPE Pirkanmaa



28.3.20182

TÄNÄÄN

Teemana eri toimijoiden roolit monitoimijaisessa yhteistyössä

Esittäytymiskierros

Ajankohtaiset asiat 

• Itsearviointikyselyn vastaukset

• Tulevat LAPE-tapahtumat

Vastuuhenkilö, luottotyöntekijä tai rinnallakulkija? Erilaisia toiveita ja 
näkökulmia

• Kuntalaisten näkemyksiä - poimintoja Vaikuta-kyselyn 
vastauksista

• Kokemusasiantuntijoiden toiveita

• Ammattilaisnäkökulmia:

• Nostoja LAPEn työryhmien työskentelystä

• Lastenpsykiatrian klinikkafoorumi

• Systeemisen lastensuojelun näkökulma

• Millaisia rooleja lainsäädäntö määrittelee toimijoille? Muutamia 
nostoja

Työskentelyä pienryhmissä asiakassegmentoinnin pohjalta



Ajankohtaista
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Työryhmän muistiot ja muut materiaalit löytyvät Pirkanmaan 
LAPEn nettisivujen materiaalipankista, 

Perhekeskustoimintamallin alta:

www.lapepirkanmaa.fi
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Itsearvointikysely
(Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu)

Miten hyvin seuraavat asiat ovat toteutuneet Lape-hankkeessa tähän asti?

Arvioi väittämät sen mukaan, miten hyvin ne kohdallasi pitävät paikkansa: ei pidä ollenkaan

paikkaansa, pitää harvoin paikkansa, pitää paikkansa jossain määrin, pitää melko paljon

paikkansa, pitää täysin paikkansa.  
N=3
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Itsearviointikysely

Poimintoja avoimista vastauksista:

Työryhmässä työ selkeää ja etenee sovitusti.

Miten työryhmän työskentely linkittyy oman kunnan 
kehittämistyöhön? 

Tarvittaisiin kunnan yhteinen visio LAPE-hankkeen 
tavoitteiden suuntaisesti. 

Hanke etenee osaprosesseina  onko vielä edes 
mahdollista luoda yhteistä visiota ja kokonaiskuvaa?
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Jatkokysymykset itsearvioinnin pohjalta

Missä on onnistuttu?

Missä olisi parannettavan varaa?

Kolme tärkeintä seuraavaa toimenpidettä?
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TÄYNNÄ, mutta mahdollisuus osallistua 

videostreamauksen välityksellä!
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SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KOULUTUKSIA

Skype - koulutukset: Skype tehostaa sisäistä viestintää ja mahdollistaa nykypäivän välineet 
etätyöskentelyssä ja virtuaalikokousten järjestämisessä. Pe 4.5. klo 12.30 -15 ja pe 7.9.klo 
12.30 -15. Paikka ei ole vielä tiedossa, ilmoitetaan myöhemmin.

 Linkki ilmoittautumiseen: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15507/lomake.html

Sähköiset palvelut osana lasten ja perheiden palveluita: Kuulemme erilaisista chat-
palveluista, snapchatin käytöstä ja iPanasta eli sähköisestä äitiyskortista. Tiistaina 8.5. klo 9-
12. Tipotien sosiaali- ja terveysaseman luentosalissa (Tipotie 4, Tampere, 5. krs).

 Linkki ilmoittautumiseen: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15509/lomake.html

Sähköinen ajanvaraus: Kuulemme käyttökokemuksia sähköisestä ajanvarauksesta 
lastenneuvolassa, kouluterveydenhuollossa ja lastenvalvojalla. Lisäksi kuulemme sähköisen 
lastensuojeluilmoituksen käytöstä. Perjantaina 25.5. klo 12.30 -15.30 Tipotien sosiaali- ja 
terveysaseman luentosalissa (Tipotie 4, Tampere, 5. krs).

 Linkki ilmoittautumiseen: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15508/lomake.html

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15507/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15509/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15508/lomake.html
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TYÖRYHMÄN TULEVAT TAPAAMISET

16.4.2018 klo 13-16 Pikassos

• Eri arviointien linkittyminen toisiinsa

• Aikuisten palvelut osana monitoimijaista arviointia

15.5.2018 klo 8.30-11 Pikassos

• Yhteisen viitekehyksen käsittely?

• Sosiaalihuollon porrasteisuus ja asiakassegmentointi

• Mielenterveystyön palveluketjun 
sovellusmahdollisuudet osana arviointia

27.4.2018 Sote-alaryhmän kokouksessa yhtenä teemana 
palvelutarpeen arviointi?



Vastuuhenkilö, 
luottotyöntekijä, 
rinnallakulkija, 

verkostokoordinaattori, 
omatyöntekijä, hengari…
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Asiakkaiden tarpeita monitoimijaiselle yhteistyölle, yhdyshenkilölle

Yhteistyötä lapsen ja nuoren kanssa

Yhteistyötä perheen kanssa

Yhteistyötä ammattilaisten kesken ja potilasyhdistysten kanssa

Tekisivät yhteistyötä perheen hyvinvoinnin eteen. Nyt jokainen hoitaa vain 
oman tonttinsa.

Yhteistyötä pois lähettämisen ja asian siirtämisen sijaan

Yhteyshenkilöitä

• Palvelujen koordinointiin

• Tuttuja arjen toimijoita työskentelyyn perheen kanssa, erityistason tuella

• Yhteydenotot tarvittaviin tahoihin

Tiedonkulku

• Perheiden kanssa työskentelevien tahojen tulisi vaihtaa tietojaan 
keskenään

• Nyt tieto ei siirry ja 

• Salassapito on esteenä perheen asioiden edistymiselle

• Päiväkodin ja koulun tulee olla tietoisia lastensuojeluprosessista

Sari Miettinen

Lähde: 

VAIKUTA –kysely 

https://palvelut2.tam

pere.fi/e3/lomakkeet/

12771/lomake.html

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/12771/lomake.html
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Kokemusasiantuntijoiden toiveita

Palveluohjaaja

• auttaa, neuvoo ja ohjaa käytännön asioissa

• luottamuksellinen suhde

Tukihenkilö (esim. vapaaehtoinen), ”hengari”

• ihminen ihmiselle, juttuseura, leikkikaveri

• saatavilla julkisissa paikoissa, esim. kauppakeskusten 
leikkipaikoilla, kirjastoissa

• kohtaa, keskustelee, kertoo palveluista, menee 
tarvittaessa kotiin käymään

Muita ajatuksia?
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Vastuutahon määrittäminen perhekeskuksessa

Perhekeskus tarjoaa varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta

”Varmistetaan palvelujen jatkuvuus, koordinointi ja 

vastuutahon nimeäminen 

(perheen omatyöntekijä, vastuuhenkilö).”
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Poimintoja LAPE-työryhmistä

Kuka kantaa vastuun? Kuka koordinoi asiakkaan palvelukokonaisuutta? 
Täytyy sopia yhteisesti. Joskus myös perheellä itsellään voi olla ”langat 
käsissään”.

Palveluohjauksen rooli merkittävä: jokaisen työntekijän osattava 
hoitopolut tai tiedettävä, mistä tarvittavaa tietoa saa.

Perhekeskusagentit verkostotyön osaajina, työntekijöiden tukena

Avainhenkilöt substanssiosaajina, työntekijöiden tukena, tarvittaessa 
piipahtavat myös asiakasprosessissa

Asiakkaalle rinnallakulkija

• asiakkaan rinnalla koko asiakkuuden ajan

• verkostojen ja palveluiden tuntija

• kokonaisvastuu asiakkaan tilanteesta

Asiakas itse määrittelee lähityöntekijänsä

Asiakas ja luottotyöntekijä yhdessä määrittävät ongelmien 
kiireellisyysjärjestyksen

Moniammatillisella verkostolla oltava vetäjä ja pelisäännöt

Lapsen oma työntekijä viestinviejänä, lapsen äänen vahvistajana
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Erityistason tarpeita lähi-/avaintyöntekijälle/yhdyshenkilölle

Yhteiseen työhön lapsiperheiden auttamiseksi

Tavoitettavuuteen

Vastavuoroiseen vuoropuheluun

Yhteyshenkilö hoidon ja tuen suunnittelussa ja 
järjestelyissä: oman paikkakunnan palvelujärjestelmän 
tuntemus

Yhteyshenkilönä ja koordinoijana/koollekutsujana 

• perheelle ja  lähiverkostolle

• auttaa perhettä arvioimaan, ketkä/mitkä toimijat ovat 
oleellisia lähiverkoston monitoimijaiseen yhteistyöhön

• erityistason ammattilaiskontakti

Työparityö erityistason työntekijän kanssa

• esim. yhteiset kotikäynnit

Sari Miettinen

Lähde: 

Työpajatyöskentely 

Tays

lastenpsykiatrian 

henkilöstön 

Klinikkaforumissa

5.3.2018



5.3.2018

Lastensuojelun systeeminen, 

monitoimijainen tiimi 

Systeemisyys

Perheterapeuttinen ymmärrys

Suhdeperusteisuus

Lapsilähtöisyys

Asiakkaiden osallisuus ja kohtaaminen

Monitoimijaisuus 

Laadukas, monipuolinen reflektio

Konsultoiva 

sosiaali-

työntekijä

Sosiaali-

työntekijä

Sosiaali-

työntekijä

Sosiaali-

ohjaaja

Koordi-

naattori

Kliinikko/

perhe-

terapeutti

Tukee tiimiä 

tuomalla 

työskentelyyn 

systeemisen 

ajattelun ja 

perheterapian 

näkökulmia

Matalan kynnyksen palvelut: neuvola, varhaiskasvatus, koulu, kotipalvelu, 

lapsiperheiden sosiaaliohjaus 

Johtaa tiimin 

työskentelyä,

ohjaa keskustelua 

tiimissä, huolehtii 

yhteistyösuhteista 

Kirjaa 

tiimikeskustelut, 

avustaa tiimiä 

kontaktoimalla 

asiakkaita, 

sopimalla aikoja, 

varaamalla tiloja, 

hoitamalla 

hallinnollisia 

asioita…

Tiina Civil



28.3.201818

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

41 § Monialainen yhteistyö

• Muiden viranomaisten on sosiaalihuollon työntekijän 
pyynnöstä osallistuttava asiakkaan palvelutarpeen arviointiin 
ja asiakassuunnitelman laatimiseen.

• Sosiaalihuoltoa toteutetaan toimijoiden yhteistyönä siten, että 
palvelut muodostavat asiakkaan edun mukaisen 
kokonaisuuden.

• Sosiaalihuollon työntekijän on oltava yhteydessä 
yhteistyötahoihin, asiakkaan lähiverkostoon jne.

42 § Omatyöntekijä

• Sosiaalihuollon asiakkaalle nimettävä asiakkuuden ajaksi 
(ellei ilmeisen tarpeetonta, esim. lyhytaikainen asiakkuus)

• Nimetään viimeistään palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.

• Erityistä tukea tarvitsevalla oltava sosiaalityöntekijä.

• Tehtävänä huolehtia palveluiden järjestämisestä 
palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti.

• Arvioi, tukee, neuvoo, ohjaa, seuraa palveluiden 
vaikuttavuutta
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Lastensuojelulaki 417/2007

2 § Vastuu lapsen hyvinvoinnista

• Vanhemmilla ja huoltajilla ensisijainen vastuu

• Viranomaisten tuettava vanhempia kasvatustehtävässä

• Ks. myös Lapsen oikeuksien sopimus 5 ja 18 artiklat

13 b § Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä

• Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on 
nimettävä hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä

• Joskus voidaan nimetä lisäksi myös omatyöntekijä 
(esim. huostaanottotilanteissa omatyöntekijä voi 
keskittyä perheen aikuisten tukemiseen)



Työskentelyä ryhmissä: 
toimijoiden roolit ja työnjako 

asiakkuussegmenteissä
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Millaisia toimijoita tarvitaan erilaisissa asiakassegmenteissä?

Muokattu Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketjun 

http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp00964 pohjalta.

YHTEISÖASIAKKUUS         

Lapsella/nuorella/perheellä                                           

lieviä oireita/ongelmia,                           

heikot perheen voimavarat

VERKOSTOASIAKKUUS 

Lapsella/nuorella/perheellä                      

vakavia oireita/ongelmia,                      

heikot perheen voimavarat

OMATOIMIASIAKKUUS 

Lapsella/nuorella/perheellä                       

lieviä oireita/ongelmia,                             

hyvät perheen voimavarat

YHTEISTYÖASIAKKUUS 

Lapsella/nuorella/perheellä                                                                         

vakavia oireita/ongelmia,                               

hyvät perheen voimavarat

RYHMÄ 1

RYHMÄ 2

RYHMÄ 1

RYHMÄ 2

http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp00964
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Bonuskysymys kaikille ryhmille

Millaisia rooleja/vastuita/tehtäviä universaalipalveluiden 
työntekijöillä on ns. ”terveen/hyvinvoivan/normaalisti 
kehittyvän lapsen/nuoren ja hänen perheensä elämässä?



Monitoimijaisen arvioinnin 
pilotointi
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Monitoimijaisen arvioinnin pilotteja

Kunta Kehittämistoimenpide Pilotin aihe

Akaa Yhteistyörakenteet

Yhteiset kirjaamiskäytännöt

Palvelutarpeen arvioinnin tiimirakenne

Perhearvioinnin hyödyntäminen pilotissa

Palvelutarpeen arvioinnin kirjaamiskäytännöt

Pirkkala Alkuvaiheen arviointi

Yhteistyörakenteet

Yhteiset kirjaamiskäytännöt,

Neuvolan perheohjauksen kehittäminen (linkki 

palvelutarpeen arvioinnin ensitietolomakkeeseen)

Neuvolan ja sosiaalityön arviointiprosessien 

molemminpuolinen hyödyntäminen

Lapsilähtöinen kirjaaminen palvelutarpeen 

arvioinnissa

Sastamala Alkuvaiheen arviointi

Yhteiset kirjaamiskäytännöt ja 

yhteistyön rakenteet

Alkuvaiheen arvioinnin työkalun jatkokehittäminen 

ja käyttöönotto

Hybridi-neuvottelurungon pilotointi osana nepsy-

työtä

Virrat ja Ruovesi Alkuvaiheen arviointi Alkuvaiheen arvioinnin työkalun jatkokehittäminen 

ja käyttöönotto

Perhekeskuspilotit: 

Kangasala, 

Lempäälä, Nokia, 

Hervanta&Vuores

Yhteistyörakenteet Monitoimijaisen yhteistyön rakenteet 

asiakastyössä (esim. Keinu- ja Jelppi-tiimit)

Vastuuhenkilömallin kehittäminen

Verkostojohtamisen rakenteet

???? Yhteiset kirjaamiskäytännöt ja 

yhteistyön rakenteet

Hybridi-neuvottelurungon toimijajoukon 

laajentaminen

Maria Antikainen
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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



28.3.201826

Linkkejä ja lähteitä

Erityis- ja vaativan tason palvelujen työpajaprosessin raportit. Osana Lapsi- ja 
perhepalveluiden muutosohjelmaa. Työpaperi 26/2017. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos. Helsinki. 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134652/TY%C3%962017_26_Ty%C3
%B6pajaprosessit_1.6.17_web.pdf?sequence=3

Yksi lapsi, yhteinen suunnitelma. LAPE-hankkeeseen liittyvän moniammatillista 
tiedonhallintaa kehittävän työryhmän raportti. Sosiaali- ja terveysministeriön 
raportteja ja muistioita 2017:36. 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80765

Jukka Mäkelän esitys valtakunnallisilla LAPE-päivillä 5.2.2018 
https://www.thl.fi/documents/605877/3817914/M%C3%A4kel%C3%A4.pdf/8dd704
aa-ab8e-46fe-8a50-d61d483a4d0d

Sosiaalihuollon tiedonhallinta, asiakirjarakenteet 
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-
terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/asiakastietojen-
maarittelyt/asiakirjarakenteet

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

Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketju 
http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp00964

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

Nanna Miettunen ja Maria Antikainen

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134652/TY%C3%962017_26_Ty%C3%B6pajaprosessit_1.6.17_web.pdf?sequence=3
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80765
https://www.thl.fi/documents/605877/3817914/M%C3%A4kel%C3%A4.pdf/8dd704aa-ab8e-46fe-8a50-d61d483a4d0d
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/asiakastietojen-maarittelyt/asiakirjarakenteet
http://www.pshp.fi/fi-FI/Ohjeet/Hoitoketjut/Suuntima
http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp00964
http://www.pikassos.fi/aineistot/viewcategory/56-lasse
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Lahtinen, Männistö & Raivio 2017. Kohti suomalaista 
systeemistä lastensuojelun toimintamallia. Keskeisiä 
periaatteita ja reunaehtoja. Työpaperi 7/2017. THL 2017.

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

Sosiaalihuoltolain soveltamisopas. Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuja 2017:5. 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80
391/05_17_Sosiaalihuoltolain%20soveltamisopas.pdf

Lastensuojelulaki 417/2017

Nanna Miettunen ja Maria Antikainen

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80391/05_17_Sosiaalihuoltolain soveltamisopas.pdf


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


