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TÄNÄÄN

Teemana eri arviointiprosessien linkittyminen toisiinsa

Esittäytymiskierros

Ajankohtaiset asiat 

• Edellisen kokouksen muistio

• Tulevat LAPE-tapahtumat

• Työryhmän tapaamiset ja teemat

• Tilannekatsaus piloteista

• Hybridi-lomakkeen pilotointi

Eri arviointien linkittyminen toisiinsa

• Kommentteja koontiin

• Työskentelyä pienryhmissä

Muut asiat



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

Perhekeskustoimintamallin alta:

www.lapepirkanmaa.fi
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KEVÄÄN AIKATAULUJA

Valtakunnalliset LAPE-päivät 23.-24.4.2018 Helsinki, 
Messukeskus 

• Tiistain teema: lapset ja perheet sivistyskunnassa

• Tapahtumaa voi seurata suorana verkkolähetyksenä

• https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalen
teri/-/event/3492985

Ks. myös aiempien LAPE-päivien ja -konferenssien ym. 
tapahtumien materiaalit: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-
asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-
perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lape-tapahtumat-
2018

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3492985
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lape-tapahtumat-2018
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Odotustilasta osallistumiseen -yhteistyöpaja 28.5.2018

Tervetuloa Odotustilasta osallistumiseen –
Aikuisten, lasten ja perheiden palveluiden 
yhteistyöpajaan Tampereelle 28.5.2018 klo 9–
15.30! Kutsumme työpajaan sekä aikuisten, lasten 
ja perheiden palveluiden asiakkaita että heidän 
kanssaan työskenteleviä monialaisia toimijoita. 

Tilaisuuden tarkoituksena on rakentaa yhteistä 
kuvaa aikuisten, lasten ja perheiden palveluista 
Pirkanmaan sote- ja maakuntarakenteessa. 
Työpajassa käsitellään sote-uudistuksen 
mukanaan tuomaa sosiaalista murrosta 
vuorovaikutteisen Odotustila -
forumteatteriesityksen kautta. Lisäksi työpajassa 
kootaan asiakkaiden ja monialaisten toimijoiden 
näkemyksiä palveluiden kehittämisestä sote-
valmistelutyön tueksi. Yhteistyöpajan järjestävät 
sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos, 
Pirkanmaa2019, LAPE Pippuri -hanke sekä PRO 
SOS – Pikassoksen osahanke. 

Voit ilmoittautua yhteistyöpajaan oheisen linkin 
kautta: 
https://www.webropolsurveys.com/S/19832639B0
33C394.par. Tilaisuuteen mahtuu 150 osallistujaa. 

https://www.webropolsurveys.com/S/19832639B033C394.par
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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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Monitoimijainen arviointi - kevään aikatauluja

Kehittämistyöryhmän tapaamiset

• 15.5.2018 klo 8.30-11.00 Pikassos

• Sosiaalihuollon porrasteisuus ja asiakassegmentointi

• Pilottien esittelyt

• Huom! 18.6.2018 klo 13-16 Pikassos

• Valtakunnallisen kehittämistyön esittely, yhteinen 
viitekehys

• Työryhmän työskentelyn koonti

Valtakunnallisen työryhmän kokoukset (Pirkanmaan 
edustajana Maippi Kiiski)

• 23.5.2018 Johtotason henkilöitä mukana

• 8.6.2018 Kaikille avoin päivä

Maakunnan LAPE-ryhmä 14.5.2018 (Nanna ja Maria)

Johtamisen kehittämistyöryhmä 29.5.2018 (Nanna ja Maria)

Sosiaalipalveluiden sote-alaryhmä 27.4.2018 (Nanna ja Maria)

Sote-teemaryhmä?
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Monitoimijaisen arvioinnin pilotit

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 (kytkeytyy

palvelutarpeen arvioinnin ensitietolomakkeeseen)

Neuvolan ja sosiaalityön arviointiprosessien 

molemminpuolinen hyödyntäminen

Lapsilähtöinen kirjaaminen palvelutarpeen 

arvioinnissa

Sastamala Yhteiset kirjaamiskäytännöt ja 

yhteistyön rakenteet

Hybridi-neuvottelurungon pilotointi

Virrat ja Ruovesi Alkuvaiheen arviointi Lapset puheeksi -toimintamalli varhaisen vaiheen 

arviointivälineenä

Perhekeskuspilotit: 

Kangasala, 

Lempäälä, Nokia, 

Hervanta&Vuores

Yhteistyörakenteet Monitoimijaisen yhteistyön rakenteet 

asiakastyössä (esim. Keinu- ja Jelppi -tiimit)

Vastuuhenkilömallin kehittäminen

Verkostojohtamisen rakenteet

Kela toimijana monitoimijaisessa arvioinnissa

? Yhteiset kirjaamiskäytännöt ja 

yhteistyön rakenteet

Hybridi-neuvottelurungon toimijajoukon 

laajentaminen
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Monitoimijaisen neuvottelun yhteiskirjaaminen (Hybridi-
neuvottelupohja)

Miksi?

Asiakaslähtöisyys: Neuvottelusta käteen jäävä yhteinen 
kirjaus on ollut erityisesti kokemusasiakkaiden toive. 
Verkostoneuvottelu on jännittävä tilanne, jossa käsitellään 
usein vaikeita asioita. On tärkeää, että osallistujat voivat 
neuvottelun jälkeen vielä rauhassa palata siihen, mistä 
puhuttiin ja mitä sovittiin.

Työntekijänäkökulma: Yhteinen kirjaus varmistaa, että 
kaikilla osallistujilla tulee omiin kirjauksiinsa yhteinen 
näkemys siitä, mitä sovittiin keskeisiksi tavoitteiksi ja 
toimenpiteiksi, sekä aktiivisten toimijoiden nimet ja 
yhteystiedot.

Lomakkeella pyritään myös varmistamaan, että 
lapsella/nuorella ja perheellä on aktiivinen rooli omassa 
asiassaan
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Monitoimijaisen neuvottelun yhteiskirjaaminen (Hybridi -
neuvottelupohja): ENNEN NEUVOTTELUA

Palaveriin kutsumisesta huolehtii se työntekijä, jolle tulee tarve 
yhteistyöneuvottelulle

Kutsutaan vain oleelliset henkilöt (yksi henkilö/ toimintayksikkö)

Asiakasperhe ja kutsuva työntekijä/lähityöntekijä (esim. varhaiskasvatuksen 
työntekijä) tapaavat ennen verkostoneuvottelua ja käyvät läpi tulevan palaverin 
tarkoituksen ja kulun.

• ”esikartoitus tilanteesta” eli yhteenveto olemassa olevista palveluista, tiedoista 
ja tilanteesta

• Arvioidaan, onko lapsen hyvä olla paikalla vai ei. Pääsääntöisesti lapsi on 
osallinen omassa asiassaan ja hänellä on oikeus olla mukana. Jos lapsi 
osallistuu, ollaan mielellään lapselle tutussa paikassa.

• Ennen palaveria sovitaan, kuka on lapsen työntekijä ja huolehtii hänestä 
palaverin aikana.

Joskus perheen kanssa voidaan myös sopia, että viranomaiset pitävät ensin oman 
neuvottelun ilman asiakasperhettä ja valmistautuvat tapaamiseen kokoamalla 
olemassa olevat tiedot ja pohtimalla jo valmiiksi, mitkä palvelut voisivat tulla 
kyseeseen. Vanhemmalle näytetään esityslista asioista, mistä 
viranomaisneuvottelussa tullaan sopimaan. Viranomaisneuvottelussa ei tehdä 
päätöksiä.

Kutsun yhteydessä tärkeää kertoa osallistujalle palaverin paikka ja kulkuohjeet 
sinne
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Monitoimijaisen neuvottelun yhteiskirjaaminen (Hybridi -
neuvottelupohja): NEUVOTTELUN AIKANA

Valitaan sihteeri ja puheenjohtaja. Todetaan myös se, että työntekijät voivat 
tehdä myös omia kirjauksia, oman alansa kirjauksia

Kaikki palaveriin osallistujat esittäytyvät ja kertovat roolinsa: miksi minä olen 
tässä palaverissa? Tämä kirjataan.

Todetaan palaverin tavoite ja tarkoitus

Jos lapsi on mukana palaverissa, muistetaan huomioida hänen läsnäolonsa.

Puheenjohtajan huolehtii neuvottelun ilmapiiristä ja puheenvuorojen 
tasapuolisesta jakamisesta: Huomioidaan, että kaikki tulevat kuulluksi. 

Jokainen läsnäolija kiinnittää huomiota puheenvuorojensa pituuteen, 
kielenkäyttöön ja nonverbaaliseen viestintään. Keskitytään vuorovaikutukseen 
eikä jatkuvaan yksittäiseen työntekijän kirjaamiseen

Ajankäytön hallitseminen: jätetään suunnitelmalle tarpeeksi aikaa: pelkkä 
huolien esiin nostaminen ei auta, aina on tehtävä myös toimintasuunnitelma!

On tärkeää, että neuvottelussa ei keskitytä vain huolten ja vaikeuksien esiin 
nostamiseen, vaan tietoisesti etsitään myös positiiviset asiat ja voimavarat, 
minkä varaan lähdetään rakentamaan muutosta.

Neuvottelun lopussa sihteeri vielä täydentää muistioon puuttuvat asiat ja 
tarkistaa mukana olijoiden yhteystiedot. Tämän jälkeen muistio kopioidaan 
kaikille osapuolille.
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Monitoimijaisen neuvottelun yhteiskirjaaminen (Hybridi -
neuvottelupohja): NEUVOTTELUN JÄLKEEN

Mikäli neuvottelupaikassa ei ole kopiointimahdollisuutta, 
lähettää sihteeri (tai joku muu sihteerin ollessa estynyt) 
muistion kaikille osapuolille viimeistään seuraavana 
arkipäivänä.

Neuvottelun jälkeen kukin huolehtii niistä tehtävistä ja 
vastuista, jotka neuvottelussa muistioon kirjattiin. 

Muutoksen edistymistä arvioidaan seurantapalaverissa, 
jonka ajankohta sovitaan neuvottelussa ja kirjataan 
muistioon.
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Monitoimijaisen neuvottelun yhteiskirjaaminen (Hybridi -
neuvottelupohja): KETTERÄT KOKEILUT JA ARVIOINTI

Toivotaan, että kokeillaan mahdollisimman laajasti erilaisissa 
monitoimijaisissa verkostoneuvotteluissa, jotta saisimme koottua 
kokemuksia lomakkeen toimivuudesta tai kehittämistarpeista.

Laadimme yksinkertaisen sähköisen palautelomakkeen, johon tulee 
kysymykset:

Keitä toimijoita oli mukana neuvottelussa (rasti ruutuun)?

Kuka täytti lomakkeen?

Saivatko osallistujat lomakkeen mukaansa neuvottelun jälkeen?

Asiakkaiden palaute lomakkeesta?

Työntekijöiden palaute lomakkeesta?

Kehittämisehdotuksia?



Hybridi-neuvottelurunko







Eri arviointien linkittyminen 
toisiinsa
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Lapsen ja perheen arviointiprosessit eri ikävaiheissa (luonnos)
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Ovatko kaikki olennaiset arviointiprosessit ja niiden sisällöt 
koonnissa mukana? 

Mitä puuttuu? 

Mitä päällekkäisyyksiä tai yhtymäkohtia löytyy eri 
arvioinneista?
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Learning café -työskentely

1. Millaisia yhteistyön kohtia/päällekkäisyyksiä tunnistat eri 
arvioinneista?

2. Yhteistyön ja yhdessä tekemisen eri muodot? 

• Mitä tarkoittaa työparityö? 

• Mitä kaikkea verkostotyö voi olla konkreettisesti eri 
arviointiprosesseissa ja prosessien eri vaiheissa? 

• Millaisia odotuksia eri toimijoilla siihen liittyy? 

3. Miten voidaan vähentää asiakkaan pompottelua 
arvioinnista ja palvelusta toiseen?
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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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Linkkejä ja lähteitä

Lahtinen, Männistö & Raivio 2017. Kohti suomalaista systeemistä lastensuojelun 
toimintamallia. Keskeisiä periaatteita ja reunaehtoja. Työpaperi 7/2017. THL 2017.

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

Varhaiskasvatuslaki 36/1973

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä 
lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013

Lastensuojelulaki 417/2007

Vammaispalvelulaki 380/1987

Terveydenhuoltolaki 1326/2010

Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989

Sosiaalihuoltolain soveltamisopas. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:5. 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80391/05_17_Sosiaalihuoltolain
%20soveltamisopas.pdf

Lastenneuvolakäsikirja 
https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset

Edu.fi -opettajan verkkopalvelu 
http://www.edu.fi/perusopetus/oppilaan_arviointi/ops2004/arviointikeskustelu_opettajan
_oppilaan_ja_huoltajan_kohtaamisena

Nanna Miettunen ja Maria Antikainen

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80391/05_17_Sosiaalihuoltolain soveltamisopas.pdf
https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja/maaraaikaistarkastukset


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


