Monitoimijaisen arvioinnin työryhmä
18.6.2018 klo 13.00-16.00 Pikassos
Nanna Miettunen ja Maria Antikainen
LAPE Pirkanmaa

TÄNÄÄN
Teemana pilottien esittelyt ja työryhmän työskentelyn koonti
Ajankohtaiset asiat
• Edellisen kokouksen muistio
• Tulevat LAPE-tapahtumat
Valtakunnallisen kehittämistyön ja viitekehyksen esittely
Pilottien esittelyt: Akaa, Pirkkala, Sastamala, Virrat&Ruovesi
Työryhmän työskentelyn koonti
• Monitoimijaisen arvioinnin kokonaisprosessi
• Asiakasosallisuus
• Johtaminen ja koordinointi
• Verkostoneuvottelun pelisäännöt ja yhteiskirjaamispohja
• Palvelutarpeen arviointi
• Konsultointikäytännöt
• Koulutustarpeet

Jatkosuunnitelma ja työryhmän tapaamiset
2

19.6.2018

Ajankohtaista

Työryhmän muistiot ja muut materiaalit löytyvät Pirkanmaan
LAPEn nettisivujen materiaalipankista,
Perhekeskustoimintamallin alta:

www.lapepirkanmaa.fi
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Pirkanmaan LAPEn järjestämää koulutusta syksyllä 2018
Dialogisuuskoulutus 7.9.2018 klo 9.00-15.30 Sampolan juhlasali, Tampere
Sähköinen ajanvaraus ja sähköiset lomakkeet 12.9.2018 klo 12.30-15.00
Harrastus -kick off 13.9.2018 klo 12-16 Monitoimitalo 13, Tampere
Esimiesten perehdytystilaisuus Luo luottamusta, suojele lasta -verkkokoulutukseen
14.9.2018
Skype- ja Videovisit-koulutus 21.9.2018 klo 12.30-15.00
Verkostojohtamisen seminaari 26.9.2018 klo 8.30-15.30
Lasten ja nuorten mielenterveystyön ja psykiatrian työpaja 5.10.2018
Monialainen työskentely OT-asiakkuuksissa ja yhteistyöalueen rakenteissa 26.10.2018
Pirkanmaan LAPE-hankkeen loppuseminaari 7.-8.11.2018 Tampere-talo
Väkivallan ehkäisy kunnissa ja maakunnassa -koulutus 3.12.2018

Monitoimijaisen arvioinnin maakunnallinen seminaari 13.12.2018
Lisäksi THL järjestää: Valtakunnalliset LAPE-päivät
• 30.-31.8.2018 Helsinki
• 8.-9.10.2018 Tampere

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-/lapetapahtumat-2018
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Perhekeskusten muodostamisen tueksi alueelliset koulutukset
Kuntien LAPE-ryhmät nimeävät edustajat perhekeskusten muodostamisen tueksi järjestettäviin koulutuksiin.

25.9. ja 23.10.
Itä

Kangasala, Pälkäne, Kuhmoinen, Orivesi, Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat ja
Tampereen osalta seuraavat alueet: Linnainmaa, Aitolahti, Kaukajärvi, Kämmenniemi,
Teisko, Leinola, Vehmainen, Holvasti, Olkahinen, Tasanne, Takahuhti, Pappila, Terälahti,
Velaatta

27.9. ja 25.10.
Lounas

Nokia, Sastamala, Punkalaidun ja Tampereen osalta seuraavat alueet: Tesoma, Rahola,
Myllypuro, Kalkku, Haukiluoma, Ikuri, Epilä, Lamminpää

1.10. ja 30.10.
Etelä

Lempäälä, Vesilahti, Urjala, Akaa, Valkeakoski ja Tampereen osalta Hervanta- Vuores

2.10. ja 1.11.
Luode

Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Parkano, Kihniö ja Tampereen osalta: Lielahti,
Lentävänniemi

10.10. ja 13.11.
Keskinen

Pirkkala ja Tampereen osalta seuraavat alueet: Hatanpää, Multisilta, Härmälä,
Rantaperkiö, Koivistonkylä, Peltolammi, Tammerkoski, Kaleva, Keskussairaala-alue,
Kauppi, Kissanmaa, Lapinniemi, Käpylä, Nekala, Osmonmäki, Petsamo, Amuri, Pispala,
Tahmela, Keskusta

5.12.2018

Kaikille alueille yhteinen päivä.
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Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus
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Sähköinen ajanvaraus ja sähköiset lomakkeet osana lasten
ja perheiden palveluita- koulutus 12.9.2018 klo 12.30-15.00
Ohjelma:

Klo 12.30-13.00 Maritta Ruoranen kertoo Ylöjärven lastenneuvolan
sähköisestä ajanvarauksesta.
Klo 13.00-13.30 Marketta Tiihala Ylöjärveltä esittelee sähköistä
lastensuojeluilmoitusta

Klo 13.30-13.45 Kahvia ja pullaa
Klo 13.45-14.30 Tiina Salminen Pirkkalasta
kertoo sähköisen ajanvarauksen käytön laajenevista mahdollisuuksista

Klo 14.30-15.00 Merja Salokannel Tampereen kaupungilta kertoo
sähköiseen ajanvaraukseen siirtymisestä lastenvalvojan työssä
Linkki ilmoittautumiseen:
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15508/lomake.html
Paikka: Strömmer, Monitoimitalo 13, Satakunnankatu 13, Tampere
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Skype- ja VideoVisit-koulutus
Pe 21.9.2018 klo 12.30-15.00
Ohjelma:

klo 12.30-13.30 Jouni Nukkala kertoo meille Skype for Business/Lyncohjelmasta.
klo 13.30-13.45 kahvit
klo 13.45-14.15 Erja Kantola esittelee VideoVisit- sähköistä
asiakaspalveluratkaisua.
klo 14.15-15.00 Kaija Puura kertoo kokemuksia VideoVisitin käytöstä
PSHP:ssä.
Linkki ilmoittautumiseen:
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16377/lomake.html
Koulutukseen mahtuu 20 osallistujaa.
Paikka: Strömmer, Monitoimitalo 13, Satakunnankatu 13, Tampere
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Monitoimijaisen arvioinnin
valtakunnallinen
kehittämistyö

CA: The
Common
Approach to
Assessment,
Referral and
Support (to
asking,
responding and
supporting)
Ks. Jukka
Mäkelän esitys
valtakunnallisilla
LAPE-päivillä
5.2.2018:
https://www.thl.fi/
documents/6058
77/3817914/M%
C3%A4kel%C3
%A4.pdf/8dd704
aa-ab8e-46fe8a50d61d483a4d0d
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Jukka Mäkelä ja työryhmä

Pilottien esittelyt

Monitoimijaisen arvioinnin pilotit
Kunta

Kehittämistoimenpide

Pilotin aihe

Akaa

Yhteistyörakenteet
Yhteiset kirjaamiskäytännöt

Palvelutarpeen arvioinnin tiimirakenne (”Team Ahma”)
Perhearvioinnin hyödyntäminen pilotissa
Palvelutarpeen arvioinnin kirjaamiskäytännöt

Pirkkala

Alkuvaiheen arviointi

Neuvolan perheohjauksen kehittäminen (kytkeytyy
palvelutarpeen arvioinnin ensitietolomakkeeseen)
Neuvolan ja sosiaalityön arviointiprosessien
molemminpuolinen hyödyntäminen
Lapsilähtöinen kirjaaminen palvelutarpeen arvioinnissa

Yhteistyörakenteet
Yhteiset kirjaamiskäytännöt,

Sastamala

Yhteistyörakenteet

Palvelutarpeen arvioinnin tiimirakenne (”Team Ahma”)

Virrat ja Ruovesi

Alkuvaiheen arviointi

Lapset puheeksi -toimintamalli varhaisen vaiheen
arviointivälineenä

Perhekeskuspilotit:
Kangasala,
Lempäälä, Nokia,
Hervanta&Vuores

Yhteiset kirjaamiskäytännöt ja
yhteistyörakenteet

Monitoimijaisen yhteistyön rakenteet asiakastyössä
(esim. Keinu- ja Jelppi -tiimien kehittäminen)
Verkostojohtamisen rakenteet
Yhteiskirjaamispohjan pilotointi

Lempäälä,
Sosiaalihuollon porrasteisuus
Sastamala, Tampere
(Seinäjoki, Salo, JIK
ky)
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Maria Antikainen

Lastensuojelun ja OT-tason mittareiden testaaminen
asiakastyössä

Työryhmän työskentelyn
koonti

Monitoimijaisen arvioinnin/työskentelyn punainen lanka
13.12. maakunnallinen
monitoimijaisen
arvioinnin seminaari

Kehittämiskokonaisuuksien yhteensovittaminen

Monitoimijainen arviointi
• Yhteiskirjaamispohja
• Monitoimijaiset
verkostorakenteet
• Vastuuhenkilömalli
• Asiakkaan toimijuuden
vahvistaminen
• Sosiaalihuollon porrasteisuus
• Eri arviointien kytkeytyminen
toisiinsa
8.6. valtakunnallinen seminaari

Perhekeskusmalli ja -pilotit

Erityis- ja
vaativa taso

Systeeminen
lastensuojelu

Sotevalmistelu

Loppuraportti
7.-8.11. loppuseminaari

Kehittämistyöryhmän
tapaaminen 22.10.
7.9. dialogisuuskoulutus

18.6. kehittämistyöryhmä:
pilottien esittely

Pilottien
väliarviointi

29.5. johtamisen työryhmä

Koulu ja
varhaiskasvatus

Toimintamallien
jalkauttaminen
koko maakuntaan

Monitoimijaisen arvioinnin pilotit
Akaa

Kangasala

Lempäälä

Nokia

Pirkkala

Sastamala

28.5. Odotustilasta osallisuuteen
Tampere

Virrat&Ruovesi

Kehittämistyöryhmä 15.5.

Pilottisuunnitelman toteuttaminen, monitoimijaisen arvioinnin kehittäminen piloteissa
Valtakunnallinen kehittämistyö: kehittämistyöryhmä, yhteisen viitekehyksen määrittely (CAARS?)
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Kehittämistoimenpiteet
1. Alkuvaiheen arvioinnin kehittäminen
• Lapset puheeksi -keskustelu ja -neuvonpito osana
monitoimijaista arviointiprosessia

2. Monitoimijaisen arvioinnin yhteistyön rakenteiden
kehittäminen
• Varhaisen vaiheen monitoimijaisen verkoston rakenteet (tiimit,
yhteistyökäytännöt, konsultaatiomallit, sopimukset tms.)
• Lähityöntekijän, vastuutyöntekijän, verkostokoordinaattorin
määritteleminen
• Sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin,
lastensuojelutarpeen selvityksen ja muun erityispalveluiden
tarpeen arvioinnin toimijat, työparityöskentely ja yhteistyön
rakenteet.

3. Yhteisten kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen
• Yhteinen neuvottelurunko yhteistyön asiakasprosessin eri
vaiheissa
• Palvelutarpeen arvioinnin runko
• Yhteinen kokoava asiakassuunnitelma horisontaalisessa ja
vertikaalisessa yhteisyössä
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> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Monitoimijaisen arvioinnin ja työskentelyn toimijoita

Avainhenkilö

Asiakas
Muu
perhekeskustyöntekijä

Yksi
yhteinen
suunnitelma

Muu
perhekeskustyöntekijä
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Lähityöntekijä

Muu
perhekeskustyöntekijä

Avainhenkilöverkosto
OTasiantuntija

Nepsy-osaaja

Eroneuvoja
Lastensuojelun
avainhenkilö

Lähityöntekijä

Nuorisopsykiatrian
avainhenkilö

Lapsi ja perhe

Vammaispalveluiden
avainhenkilö

Muu, mikä?

19.6.2018

Maria Antikainen

Lähisuhdeväkivallan
avainhenkilö
Aikuisten
palveluiden
avainhenkilö

Lastenpsykiatrian
avainhenkilö
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Monikulttuurisuusavainhenkilö

Monitoimijaisen yhteistyön prosessi
Yksilökohtainen
opiskeluhuolto

Kompassi?
Suuntima?

Koulu- ja
opiskeluhuollon
tarkastukset

Verkoston
kokoaminen

Koulun
arviointikeskustelut

Yhteinen
työskentely

Kohtaaminen
ja
puheeksiotto

Vasu
Lapset
puheeksi

Suun
terveydenhuolto

Palvelutarpeen
arviointi

19.6.2018

Hoidon
tarpeen
arviointi
Kuntoutuksen
tarpeen
arviointi

Neuvolan
ikäkausitarkastukset
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Lastensuojelutarpeen
selvitys

Maria Antikainen

Monitoimijaisen yhteistyön johtamisrakenne
Miten varmistetaan, että perhekeskukset ja isommat alueet tekevät yhteistyötä sen eteen, että kehitetään
toimintaa saamaan suuntaan?
Johtamista ylhäältä ruohonjuuritasolle asti, ettei lähdetä kehittymään kovin eri suuntiin:
Tiedon kulkeminen horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Siihen tarvitaan verkostojohtamisen tiimejä.
Laajempi näkemys ja kokonaisvastuu (oltava jollain)
Laatukriteerien luominen
Kaipaa koordinointia/koordinaattoria
Kenen resursseista?
Miten koordinointi ratkaistaan?

Vanhan johtamisrakenteen sijaan: Määrällisesti vähemmän johtajia, vähäportainen johtamisrakenne
o Maakuntatasolla johtajan ei tarvitse olla substanssiosaaja vaan yleisjohtaja
o Ylin johtaja määrittää (ja mallintaa?) myös keskijohtoa ym.
o Maakunnan LAPE (johtajat)
o Lähiesimiestiimit
o Itseohjautuvat asiantuntijatiimit, joilla hyvät henkilöstöjohtajat
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Maria Antikainen

Johtajuuden ja rakenteiden ydintehtävä on varmistaa
asiakastyön ja ruohonjuuritason työn sujuminen
•

Tilaratkaisut

Mahdollistaisivat monialaisen työskentelyn mm. perhekeskuksissa, kouluissa jne.
Ja myös erityispalveluiden jalkautumisen



Ajanmukaiset (sähköiset) järjestelmät ja välineet

Yksi yhteinen arviointi
Sähköinen arkistointi
Mahdollistavat erityispalveluiden osallistumisen monitoimijaiseen arviointiin ja työskentelyyn yhdessä
peruspalveluiden kanssa

• Työnohjaus
Nyt muutostilanteessa tarvitaan työnohjausta työhyvinvointiin, asiakastyön ohjaukseen,
ryhmäytymiseen ym.
Ammattikohtaista työnohjausta vahvistamaan omaa ammatti-identiteettiä
Moniammatillisten tiimien työnohjausta uuteen toimintakulttuuriin

• Joustavuus
Etätyön mahdollistaminen: Kun työ on liikkuvaa, ei toimistokeskeistä
Työkierron mahdollistaminen

•

Resurssit
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Avainhenkilöt

Tiettyyn asiaan perehtynyt/erikoistunut työntekijä, monia
eri ammattiryhmiä/ koulutustaustoja
Sellainen henkilö, joka on kiinnostunut ja jolla on tietoa
asiasta
Kykenevä verkostomaiseen työtapaan.
Kyky nähdä laajempia kokonaisuuksia.
Kaikilla ei tarvitse olla pääsyä kaikkiin järjestelmiin jos
esimerkiksi tietyn alan avainhenkilöillä on pääsy laajemmin
johonkin
Avainhenkilöverkosto (vrt. OT-asiantuntijaverkosto?)

Onko avainhenkilö enemmän koordinoija vai
asiantuntija?
Joustavuutta

• koulutettuja avainhenkilöitä
• selkeä visio siitä, mitä on tekemässä
• Itseohjautuva organisaatio
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Asiantuntijaverkostot

Osaamispankki

Koordinointi: työkalut, toimintamallit ja menetelmät
linjassa koko maakunnassa
Verkostojen kokoaminen asiakkaan tarpeiden mukaan
Erityistilanteeseen olisi mahdollista luoda rajat ylittävä ja
toimiva verkosto suhteessa asian vakavuuteen.
Riittävän joustavat ja elävät rakenteet
Informaatio ja neuvottelu alhaalta ylös ja ylhäältä alas.

Kehittäjäryhmä
Koulutus- ja kehittämisyksikkö
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Asiakasosallisuus monitoimijaisessa yhteistyössä

Asiakas oman prosessinsa toimijana - ei (vain) arvioinnin
kohteena

Asiakas oman elämänsä asiantuntijana
Lapsen aito osallisuus varmistettava prosessin kaikissa
vaiheissa

Asiakkaan asiaan koottava verkosto sovitaan yhdessä
asiakkaan kanssa
Asiakas on aina oikealla ovella - ei pompotella luukulta
toiselle vaan kootaan tarvittava verkosto asiakkaan asian
ympärille
Tavoitteena yksi lapsi, yhteinen suunnitelma - vaikkei
yhteistä tietojärjestelmää vielä olekaan
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Maria Antikainen

Verkostoneuvottelun pelisäännöt: ennen neuvottelua
Palaveriin kutsumisesta huolehtii se työntekijä, jolle tulee tarve yhteistyöneuvottelulle.
Kutsutaan vain asiakkaan tilanteen kannalta oleelliset henkilöt. Sovitaan osallistujista
yhdessä asiakkaan kanssa.
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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Maria Antikainen

Verkostoneuvottelun pelisäännöt: 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.
Puheenjohtaja huolehtii neuvottelun ilmapiiristä ja puheenvuorojen tasapuolisesta jakamisesta:
Huomioidaan, että kaikki tulevat kuulluiksi.
Jokainen huolehtii osaltaan, että asiat otetaan rohkeasti esille neuvottelussa, ei
käytäväkeskusteluissa sen jälkeen.
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 konkreettinen toimintasuunnitelma!
On tärkeää, että neuvottelussa ei keskitytä vain huolten ja vaikeuksien esiin nostamiseen, vaan
tietoisesti etsitään myös positiiviset asiat ja voimavarat, joiden varaan lähdetään rakentamaan
muutosta.
Neuvottelun lopussa sihteeri vielä täydentää muistioon puuttuvat asiat ja tarkistaa
mukanaolijoiden yhteystiedot. Tämän jälkeen muistio kopioidaan kaikille osapuolille.
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Maria Antikainen

Verkostoneuvottelun pelisäännöt: neuvottelun jälkeen
Mikäli neuvottelupaikassa ei ole kopiointi-/tulostusmahdollisuutta, 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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Maria Antikainen

Yhteistyöneuvottelun kirjaamispohja

Ammatillinen osaaminen ja koulutustarpeet
Dialogisuus, avoin vuorovaikutus monitoimijaisessa yhteistyössä
• Jaakko Seikkulan koulutus 7.9.2018
• Systeemisyyskoulutusta muillekin kuin lastensuojelun piloteille?
• Valtakunnallinen CA-koulutus?
Konkreettisia työkaluja verkostoneuvottelun johtamiseen
Asiakastiedon käsittely, tietosuoja ja tietojen luovutus monitoimijaisessa
yhteistyössä
• Vuokko Ylisen koulutukset 24.11.17 ja 26.1.18
Toisen työn tunteminen yleisesti
• Ketjulähettitoiminnan käyttöönotto ja laajentaminen?
• Tietoiskuja erilaisista (lakisääteisistä) arviointikäytännöistä,
arviointiprosesseihin tutustuminen osaksi perehdytystä?
Yhtenäiset kirjaamiskäytännöt
• Sosiaalihuollon kirjaamisvalmennuskoulutukset käynnissä (Kansa-kouluhanke)
• Yksi lapsi yhteinen suunnitelma - valtakunnallinen kehittämistyö käynnissä,
ei valmistu vielä LAPE-hankkeen aikana
33

19.6.2018

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Palvelutarpeen arvioinnin prosessi

Tulossa syksyllä 2018…
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Konsultointikäytännöt

Tulossa syksyllä 2018…
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Jatkosuunnitelma

Työskentely syksyllä 2018

Työryhmän tapaaminen 22.10.2018 klo 12.30-15.00,
paikka ilmoitetaan myöhemmin
• Ajankohtaiset kuulumiset valtakunnallisesta
kehittämistyöstä
• Loppuraportin materiaalien kommentointi
• Pilottien lopputuotokset
• Yhteiskirjaamispohjasta saadut palautteet
• Mukaan kutsutaan myös perhekeskuspilottien
edustajia, järjestö- ja seurakuntatoimijoita
Monitoimijaisen arvioinnin maakunnallinen seminaari
13.12.2018 klo 8.30-15.30 Pääkirjasto Metso, Lehmus
• mukana mm. Jukka Mäkelä, THL
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Kotitehtävä

Tutustu työryhmän työskentelyn koontiin (tässä
diaesityksessä diat 14-35) ja käsittele dioja
mahdollisuuksien mukaan omassa
tiimissäsi/työyksikössäsi/yhteistyökumppaneidesi kanssa.
Kommentit Marialle 31.8.2018 mennessä
(maria.antikainen@valkeakoski.fi).
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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-jaterveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/asiakastietojenmaarittelyt/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
39

19.6.2018

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
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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

