
 

 

Pirkanmaan LAPE Pippuri 2017 - 2018                       MUISTIO 

Monitoimijaisen arvioinnin alatyöryhmän tapaaminen   
   
Aika  18.6.2018 klo 13–15.30  

Paikka  Pikassoksen neuvottelutila, Tampere 

Osallistujat Marianne Aalto-Siiro, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Tampere  
Maria Antikainen, projektikoordinaattori, Pirkanmaan LAPE (siht.) 
Mirka Forsström, johtava sosiaalityöntekijä, Pirkkala 
Minna Hakala, sosiaalityöntekijä, Virrat-Ruovesi 
Marianna Heikkilä, lapsiperheiden sosiaalityön päällikkö, Sastamala  
Leena Kaarineva, koulukuraattori, Tampere  
Maippi Kiiski, palvelupäällikkö, Tampere 
Jenni Kilpinen, lasten ja nuorten psykologi, Urjala  
Tiina Koivulahti, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Hämeenkyrö  
Taina Koski-Vähälä, kuraattori, vs. sosiaalityöntekijä, Sastamala  
Annika Malmi, sosiaalityöntekijä, lastenpsykiatrian klinikka, Tays  
Anne Meskanen, sosiaalityöntekijä, Tays nuorisopsykiatria  
Sari Miettinen, projektikoordinaattori, Pirkanmaan LAPE  
Nanna Miettunen, projektikoordinaattori, Pirkanmaan LAPE  
Irmeli Nenonen, erikoislääkäri, Tays Lastenpsykiatria 
Riitta Oksa, osastonhoitaja, PSHP 
Laura Parviainen, kokemusasiantuntija  
Kati Paulaniemi, osastonhoitaja, PSHP/kehitysvammahuolto  
Taru Räsänen, rehtori, Orivesi 
Leena Tuomainen, sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja, Sastamala  
Tuija Ukkonen-Erenius, yhdyspintasosiaalityöntekijä, Tampere  
Teija Virtanen, sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja, Akaa 
 

 Asia  Kehittämistyöryhmän kokous, teemana pilottien esittelyt ja työryhmän työskentelyn 

koonti 

1 Edellisen kokouksen 

muistio 

Edellisen kokouksen muistio ja muut materiaalit löytyvät hankkeen nettisivujen mate-

riaalipankista perhekeskustoimintamallin osiosta: https://lapepirkanmaa.fi/materiaali-

pankki/muistiot/ . 

2 Ajankohtaiset asiat Ks. tulevat LAPE-koulutukset diaesityksessä muistion liitteenä. 

3 Valtakunnallinen kehittä-

mistyö 

Projektikoordinaattorit kertoivat valtakunnallisen kehittämistyön etenemisestä. Valta-

kunnallinen työryhmä jatkaa työskentelyään syksyllä, mutta sen kokoonpanoon saat-

taa tulla muutoksia. Pirkanmaan edustajana työryhmässä on ollut Maippi Kiiski. 

THL:ssä on linjattu, että Suomeen lähdetään muodostamaan monitoimijaisen arvioin-

nin yhteistä viitekehystä australialaisen CA-mallin pohjalta, yhdessä australialaisten 

toimijoiden kanssa. Kun viitekehys on saatu luotua, käynnistetään kouluttajakoulutuk-

set. Ks. kuvio CA-mallista diaesityksessä muistion liitteenä. 

https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/muistiot/
https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/muistiot/


 

 

Työryhmässä käytyä keskustelua CA-malliin liittyen: 

- Pitäisikö mallia muokata Suomen oloihin sopivammaksi? Ulkokehällä olevien 

asioiden pitäisi hyvinvointivaltiossa olla turvattu. 

- Kuka on asiakas: lapsi vai perhe? Tämä pitäisi ensin ratkaista? 

- Hyvinvoinnin osa-alueista puuttuu uni ja nukkuminen. 

- Paljon yhtäläisyyksiä työryhmässä kehitellyn ns. alkuvaiheen arviointimallin 

(”Lapsen turvallisuus ja hyvinvointi”) kanssa. 

4 Pilottien esittelyt Teija Virtanen Akaasta, Leena Tuomainen Sastamalasta ja Mirka Forsström Pirkkalasta 

esittelivät pilottejaan.  

 

Akaassa on pilotoitu lapsiperheiden sosiaalityössä, perhetyössä, kasvatus- ja perhe-

neuvonnassa sekä lastensuojelussa yhteistä Trio-työskentelyä elokuusta 2017 lähtien 

espoolaisen Team Ahman mallia mukaellen. Trio-työskentely kokoaa yhteen virka-ai-

kaisen päivystyksen, kiireellisen avun arvioinnin ja järjestämisen, erilaisten yhteyden-

ottojen käsittelyn sekä palvelutarpeen arvioinnin. Työryhmässä todettiin, että työs-

kentelymalli vaikuttaa toimivalta ja asiakaslähtöiseltä, kun asiakkuus jatkuu pääasialli-

sesti sillä työntekijällä, joka aloittaa arvioinnin. Akaassa työtapa on myös rytmittänyt 

työtä uudella tavalla ja rauhoittanut tiimien työskentelyn arkea. Myös Sastamalassa 

on samansuuntaisia suunnitelmia, mutta päivystysvuorojen erilaisella rytmityksellä ja 

erilaisella tiimikokoonpanolla.  

 

Pirkkalassa on kehitetty erityisesti lapsilähtöistä työskentelyotetta sekä neuvolan ja 

sosiaalityön välistä yhteistyötä. Palvelutarpeen arvioinnissa on kehitetty lapsen omaa 

yhteenvetoa lastensuojeluun siirtyville lapsille. Neuvolan perheohjauksessa on ko-

keiltu kotikäyntien tarjoamista kaikille ensisynnyttäjille raskauden loppuvaiheessa ja 

lapsen ollessa n. 2 kk ikäinen. Perheohjaajan käynneillä on käsitelty osin samoja tee-

moja kuin sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnissa. 

 

Työryhmässä esitettiin ajatus siitä, voisiko hankkeen aikana pilotoitavasta yhteiskirjaa-

mispohjasta tehdäkin lapsen oman yhteenvedon. Todettiin, että otsikointia voi olla 

tarpeen muokata lapselle ymmärrettävämpään muotoon. 

 

Ks. Akaan ja Pirkkalan diaesitykset muistion liitteenä. 

 

Koordinaattori Nanna Miettunen kertoi, että Virtain ja Ruoveden pilotissa kehitetään 

Lapset puheeksi -toimintamallin käyttöönottoa laajasti eri palveluissa sekä mallin ni-

vomista osaksi muuta arviointikokonaisuutta. Lapset puheeksi -koulutukset ovat siellä 

parhaillaan käynnissä. 

 

5 Työryhmän työskentelyn 

koonti ja kotitehtävä 

Projektikoordinaattorit esittelivät lyhyesti työryhmän työskentelystä laadittua koontia, 

johon toivotaan työryhmäläisten kommentteja.  



 

 

 

Tutustu työryhmän työskentelyn koontiin (diaesityksessä diat 14-35) ja käsittele dioja 

mahdollisuuksien mukaan omassa tiimissäsi/työyksikössäsi/yhteistyökumppaneidesi 

kanssa. 

Kommentit lähetetään Marialle 31.8.2018 mennessä (maria.antikainen@valkea-

koski.fi). 

6 Syksyn aikatauluja Työryhmän tapaaminen 22.10.2018 klo 12.30–15.00, paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

Huom! Projektikoordinaattorit lähettävät työryhmälle tapaamiseen liittyvän aineiston 

kommentoitavaksi viimeistään 8.10. mennessä.  Mukaan kutsutaan myös perhekes-

kuspilottien edustajia, järjestö- ja seurakuntatoimijoita. 

Tapaamisen ohjelma: 

- Ajankohtaiset kuulumiset valtakunnallisesta kehittämistyöstä 
- Loppuraportin materiaalien kommentointi 
- Pilottien lopputuotokset 
- Yhteiskirjaamispohjasta saadut palautteet 

 
Monitoimijaisen arvioinnin maakunnallinen seminaari 13.12.2018 klo 8.30–15.30 Pää-

kirjasto Metso, Lehmus 

• mukana mm. Jukka Mäkelä, THL 


