
Pirkanmaan LAPE –Pippuri 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE /STM 

 

Erityisiä eineksiä vaativaan makuun 
 

Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen  

Projektikoordinaattorit Nanna Miettunen ja Sari Miettinen 

 



 

Tavoitteet 
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Monitoimijainen arviointi ja yhteinen työskentely 

• pääsy asianmukaiseen palvelutarpeen arviointiin ja 
tarpeenmukaisiin erityispalveluihin sujuu nykyistä 
nopeammin ja paremmin 

• monialainen palvelutarpeen arviointi: yksi arviointi ja yksi 
yhteinen palvelusuunnitelma 

• monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen  

• asiantuntemusta ja osaamista on lasten, nuorten ja 
perheiden käytössä myös perustason palveluissa 

• erilaiset konsultaatiomallit ja digitaalisten palveluiden 
hyödyntäminen 

OT-keskuksen kehittäminen  

Lastensuojelun systeeminen toimintamalli   

 

 

Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen: 
Tavoitteet Pirkanmaan LAPE -hankesuunnitelmasta 

Nanna Miettunen ja Sari Miettinen 



Tuloksia 
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Mitä tehty ja saatu aikaiseksi?  

Osaamisen ja yhteisen työskentelyn vahvistamista mm. pilottien, 

koulutusten, erilaisten työpajojen, kehittämis- ja koulutuspäivien myötä.  

Monitoimijaisen arvioinnin ja työskentelyn, konsultaatioiden sekä 

jalkautuvien palveluiden toimintamallien suunnittelua ja pilotointia sekä 

hyvien käytäntöjen ja toimintamallien kartoittamista ja 

aukikirjoittamista. Esim. 

• Nepsy-palveluiden maakunnallista kehittämistä.  

• Päihdeperheiden palveluiden maakunnallista kehittämistä. 

OT-perustamissuunnitelma valmistuu. 

Vahva kansallinen kehittämistyö, kansalliset julkaisut 

• OT –rukkanen ja kehittämispäivät 

• Erityispalveluiden työrukkanen ja kehittämispäivät 

• Sosiaalihuollon porrasteisuus -työryhmä 

 Nanna Miettunen ja Sari Miettinen 



Tuotoksia: 
Päihdeperheiden palveluiden 

kehittäminen 
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Päihdeperheiden palveluiden maakunnallinen kehittäminen 

Lähtökohtia 
Päihdeperheiden hoito järjestyy eri kunnissa hyvin eritavoin. 
Perustason ammattilaiset kokevat osaamattomuutta ja riittämättömyyttä. 
Erityisesti terveydenhoitajat tarvitsevat tukea kohdatessaan päihdeäitejä 
perheineen neuvolatyössä: tietoa ja ymmärrystä päihderiippuvuuksiin 
liittyvistä ilmiöistä.  
Kunnissa tarvitaan rakennetta, kumppanuutta ja yhteistyötä sekä  tukea 
siihen, miten saadaan päihdeperheiden hoitoon liittyvää erityisosaamista 
(tietoa ja taitoa) perustason käyttöön. 

 
Tavoitteena: 

Päihteitä käyttävien raskaana olevien äitien palveluiden laadun parantaminen 
ja  järjestäminen vakiintuneeksi osaksi maakuntamme palvelujärjestelmää. 

 
Tarkoituksena: 

Pilotilla haluttiin testata, miten Tampereen kaupungin perhetukikeskus 
Päiväperhon lapsiperheisiin suuntautuvaa päihde- ja mielenterveysosaamista 
voidaan jalkauttaa peruspalveluihin vaativaa erityisosaamista tarvitsevan 
asiakasryhmän auttamiseksi. 
 

 

 

Sari Miettinen 
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”Päiväperho Pirkanmaan LAPEssa ”esittelyvideo 

 

 

Päiväperho –pilotti (tammi-loka 2018) 

Sari Miettinen 

https://youtu.be/_Kbp14R8_PI
https://youtu.be/_Kbp14R8_PI
https://youtu.be/_Kbp14R8_PI
https://youtu.be/_Kbp14R8_PI
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Päiväperho –pilotin toimenpiteet  

1. Kick off –koulutus,  tammikuu 2018 
• Perustietoa luentoina ja työpajatyöskentelynä päihteistä, riippuvuudesta, 

päihdeasiakkaan kohtaamisesta ja päihdeasioiden puheeksi otosta.  
• Kokemusasiantuntija kertomassa kokemuksiaan kohdatuksi tulemisen 

haasteista ja onnistumisista.  
• Palautekysely (vastausprosentti 61) 

2. Puhelinkonsultaatiot ja jalkautuva työparityö 
• mahdollisuus myös ryhmänohjaukseen 

3. Väliarvio 
• Yhteenvetona: pilotti ollut hyvä ja tarpeellinen. Vähäisestä kontaktien määrästä 

huolimatta vaikutus perustason arkeen ollut merkittävä. 
• Kehittämiskohteena: syventävä koulutus ja tiiviimmän kontaktin luominen mm. 

kuntakäynneillä. 
4. Jatkokoulutus, syyskuu 2018 

• Syventävää tietoa luentoina ja tapausesimerkkeinä riippuvuudesta, 
päihdevanhemmuudesta, vieroitusoireisesta vauvasta ja lapsen hädän 
tunnistamisesta 

• Kokemusasiantuntija kertomassa kokemuksiaan kohdatuksi tulemisen 
haasteista ja onnistumisista 

• Palautekysely, sisälsi myös pilotin arvioinnin (vastausprosentti 71) 
5. Loppuarvio 24.10.2018 

 
Sari Miettinen 



Kokemuksia Päiväperho –pilotista 
Kia Koivusilta, Lempäälä  



Yhteistyö Päiväperhon kanssa 
 -Taustaa 

• Lempäälä, asukasluku lähes 23 000 

• Syntyvyys v. 2017 245 vauvaa 

 

• Lempäälässä neuvolapalveluihin kuuluvat ehkäisy-, äitiys- 
ja lastenneuvola 

• Neuvolassa työskentelee 12 terveydenhoitajaa 

 

• Korvaushoidossa olevia odottajia tai odottajia, joilla on 
rankahkoa päihdetaustaa vo:lla varsin harvoin. 

 - kohtaaminen haastavaa, sillä osaaminen ja 
 asiantuntemus vähäistä vähäisen kokemuksen  
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Yhteistyö Päiväperhon kanssa 

• Päiväperho-pilotti alkoi keväällä 2018 

• Äitiysneuvolaan ilmoittautui sattumalta juuri Päiväperho-
pilottikoulutuksen jälkeen korvaushoidossa oleva odottaja 
puolisoineen 

 

• Päiväperhon työntekijä oli työparina useimmilla 
neuvolakäynneillä 

• Yhteistyö sujui vo-tilanteissa sujuvasti 

• Työntekijä toi vo-tilanteisiin tärkeää asiantuntemusta, ilman 
tätä työskentely olisi ollut hankalaa ja ei-asiantuntevaa 

• Uskon, että asiakkailla muodostui erilainen luotto 
neuvolatyöntekijöihin, kun asiantunteva työntekijä oli 
paikalla 

• Työparin läsnäolo oli myös työturvallisuuden vuoksi 
tärkeää 
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Mitä opin? 

• Työntekijänä opin valtavasti asiantuntevalta Päiväperhon 
työntekijältä päihdeodottajien hoidosta ja kohtaamisesta 

• Päihdeodottajien ja perheiden ympärillä suuri joukko 
työntekijöitä ja ammattilaisia 

• Toimiva ja tiivis yhteistyö ammattilaisten kanssa 
olennaista 

• Terveydenhoitajalla tärkeä rooli kokonaisuuden hallitsijana 
ja verkoston yhteydenpitäjänä 

14.11.2018 www.lempaala.fi 13 
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Päiväperho -pilotin tuloksia  

Sari Miettinen 

Koulutukset: 
• 100% palautekyselyihin vastanneista koki hyötyneensä koulutuksista ja saaneensa niistä 

jotain uutta työhönsä 

 

Puhelinkonsultaatiot ja työparityö: 
• Päiväperhon tilastoimia tapahtumia oli 41 kpl, joista kuntiin jalkautunutta työpari-työtä 

49%, puhelinkonsultaatioita 37% ja muita kuntakäyntejä 14%. 

• Kaikista kunnista oli tilastoituja tapahtumia.  

• 100% vastaajista koki yhteistyön Päiväperhon kanssa sujuneen hyvin.  

• 92% vastaajista koki saaneensa konkreettista hyötyä omaan työhönsä. 4% vastasi, ettei 

ole saanut konkreettista hyötyä ja 4% koki, ettei osaa sanoa, saiko hyötyä työhönsä vai ei. 

Lisäkommenteissa, ettei kaikki vastaajat olleet vielä tarvinneet/ hyödyntäneet 

konsultaatioita, joten eivät osaa arvioida hyötyjä. Esim: ”Ei ollut tarvetta omien 

asiakkaitteni kanssa tälle palvelulle, mutta tuntui huojentavalta, kun tiesin mihin voisin 

tarvittaessa olla yhteydessä.”  

• Kaikki, jotka vastasivat kysymykseen ”Tuntuiko päihdeasiakkaan tukeminen ja 

kohtaaminen helpommalta, kun oli konsultaatiomahdollisuus”, vastasivat myöntävästi. 

• Kaikki, jotka vastasivat avoimeen kysymykseen siitä, haluaisivatko jatkaa yhteistyötä 

Päiväperhon kanssa, vastasivat myönteisesti.  
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Päiväperho –pilotti – Mitä opittiin? 

Yhteistyösuhteiden luominen on ollut edellytyksenä matalan 
kynnyksen konsultaatioille, ”tuttuus” lisää yhteydenottoja.  

Koulutus on hyvä lähtökohtana yhteistyölle ja tutustumiselle. 

Tarpeet yhteistyölle selkiytyvät työskentelyn edetessä. 

Päiväperhon tukea tarvittu paikallisten toimijoiden keskinäisen 
yhteistyön käynnistämiseen. Kunnissa ei välttämättä ole tiedetty, 
keitä kaikkia toimijoita tai mitä palveluita omassa kunnassa on. 

Vaikka kunnat ja niiden päihdepalvelut ovat hyvin erilaisia, näyttäy-
tyvät haasteet perustason päihdetyölle ja sen kehittämiselle 
samankaltaisina. Näitä ovat mm. eri sektoreiden välisten yhteistyö-
käytänteiden ja vastuiden epäselvyydet sekä yhteistyöverkostojen 
vähäinen hyödyntäminen asiakastyössä. Mm. näistä syistä johtuen 
tehdään päällekkäistä työtä ja yksittäisille työntekijöille kertyy helposti 
liikaa työtä ja liikaa vastuunottoa. 

Sari Miettinen 
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Toiminta laajenee maakunnalliseksi  

Kaikilla kunnilla mahdollisuus päästä mukaa yhteistyöhön 

Tampereen kaupungille myönnetyn valtionavustuksen turvin 

 

 

 

 Sari Miettinen 

Päihdeperheiden palveluiden maakunnallinen kehittäminen 

”Päihteitä käyttävien äitien palveluiden kehittämishanke 2018-2019”  

tarjoaa Pirkanmaan kuntiin:  

 

 Moniammatillisen liikkuvan tiimin tukea päihteitä käyttävien raskaana 

olevien ja vauvaperheiden kanssa työskenteleville 

 Päihderiippuvuuden ja -hoidon tarpeen arviointia sekä  

 Päihdeperhekuntoutusta perhetukikeskus Päiväperhossa 



Kokemusasiantuntijan ääni: 
”Teatteri nimeltä verkostoneuvottelu” 

 

https://lapepirkanmaa.fi/kohtaaminen-ja-inhimillisyys-lapsiperheiden-sosiaali-ja-terveyspalveluissa/


Tuotoksia: 
Monitoimijaisen yhteisen työn neuvottelukäytännöt ja 

yhteiskirjaamispohja  

 



14.11.2018 19 

Monitoimijaisen yhteistyön prosessi 

Verkoston 
kokoaminen 
yhteistyöhön 

Yhteinen 
suunnitelma ja 

yhteinen työskentely 
perheen kanssa 

Kohtaaminen 
ja 

puheeksiotto 

Maria Antikainen ja Nanna Miettunen 
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Asiakkuuspolku lapsiperhepalveluissa 

Maria Antikainen ja Nanna Miettunen 
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Yhteiskirjaamispohja, neuvottelurunko 

Kehitetty Tampereen kaupungin perhepalveluiden ja lastensuojelun sekä TAYSin 
yhteistyönä hybridi-työskentelyssä 2014-2016 

Pilotoitu myös LAPE-hankkeen aikana eri puolilla Pirkanmaata 

Tavoitteena laajentaa toimijajoukkoa  mm. sivistyspalveluiden toimijat mukaan 

Kerätään asiakkaiden ja työntekijöiden käyttökokemuksia kirjaamispohjasta 
jatkokehittämisen tueksi 

 

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 

 

9.2.2018 Maria Antikainen 
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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 

Maria Antikainen ja Nanna Miettunen 
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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. 

Maria Antikainen ja Nanna Miettunen 
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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. 

 

Maria Antikainen ja Nanna Miettunen 
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Asiakaslähtöisen työskentelyn huoneentaulu 

Lapsen ja perheen asiantuntijuuden tunnistaminen ja osallisuuden vahvistaminen 

Arvostan asiakkaan asiantuntijuutta omassa asiassaan ja vahvistan hänen osallisuuttaan asiakkuudessa ja omassa 
elämässään. Tuen erityisesti lapsen osallisuutta. Annan tietoa, suunnittelen työskentelyä yhdessä perheen kanssa, kuulen 
heidän toiveitaan ja toteutan niitä mahdollisuuksien mukaan. 

Verkostossa ei ole vapaamatkustajia 

Verkoston kokoonpano sovitaan yhdessä perheen kanssa. Verkostoon kutsutaan vain perheen asian kannalta olennaiset 
tahot.  Jokaisella verkoston toimijalla on oma konkreettinen roolinsa ja tehtävänsä perheen asiassa.  

Asiakas on aina oikealla ovella  

En pompottele asiakasta luukulta toiselle vaan tuen perhettä ja kokoan tarvittavan verkoston perheen asian ympärille. 
Tarkastelen perheen tilannetta kokonaisvaltaisesti, mutta kuitenkin oman osaamisen rajat tunnistaen. Tunnen 
konsultaatioväylät ja hyödynnän niitä tarvittaessa. 

Yksi lapsi, yhteinen tilannekuva 

Laadin yhdessä perheen ja muiden ammattilaisten kanssa yhteisen tilannekuvan perheen tilanteesta, vaikkei yhteistä 
tietojärjestelmää vielä olekaan. Kaikki verkoston jäsenet saavat suunnitelman kirjallisena itselleen. 

Mitä konkreettista minä voin tehdä tämän perheen hyväksi 

Olen osallisena yhteisessä suunnitelmassa, pidän lupaukseni ja teen konkreettisia tekoja suunnitelman mukaisesti, 
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hyödynnämme yhteisen työskentelyn mahdollisuuksia monipuolisesti ja joustavasti. 

Seuranta ja arviointi 

Arvioin työskentelyn hyötyjä yhdessä perheen ja muun verkoston kanssa sovitulla ajanjaksolla. Sovin perheen ja verkoston 
kanssa, miten asiassa seuraavaksi edetään. 

 

 

Maria Antikainen ja Nanna Miettunen 



Tuotoksia: 
Toimintamalli ja strukturoitu kokeilu  

nuorisopsykiatrian erikoislääkärin sekä moniammatillisen tiimin  
konsultaatioista nuorten mielenterveystiimille 
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Lähtökohtia 
Ylöjärven perhekeskuksen nuorisotiimi ja työryhmä Tays nuorisopsykiatrian 
vastuualueelta kehittivät ja testasivat toimintamallia, jossa kunnan nuorisotiimi 
voi saada nuorisopsykiatrian erikoislääkärin ja moniammatillisen tiimin 
konsultaatioita työryhmäneuvotteluihin (hoitosuunnitelman tekeminen). 

Tavoitteena 
Toimintamallin avulla voidaan vahvistaa peruspalveluita, tarkoituksena  
vastata paremmin nuorten asiakkaiden tarpeisiin. Erityistason tuella voitaisiin 
nuoren sekä hänen perheensä hoitoa paremmin toteuttaa omassa kunnassa. 

Toimintamalli sisältää: 

Yhteistyö perus- ja erityistason välillä, videoavusteisten neuvotteluiden avulla  

Erikoislääkärijohtoinen hoitosuunnitelma sekä erityistason tuki asiakastyöhön. 

Jatkokehitettävää väliarvioinnin perusteella 
Toimintamallin käyttöönottoa toivottiin myös asiakastilanteisiin, 
hoitoneuvotteluihin. 
Toimintamallin yksityiskohtien hiominen kokemusten perusteella 
(yhteistyökäytännöt, konsultaatiokäytänteet, laskutus ym.) 

 

. 

Sari Miettinen 

Toimintamalli ja strukturoitu kokeilu nuorisopsykiatrian erikoislääkärin sekä 
moniammatillisen tiimin konsultaatioista nuorten mielenterveystiimille 
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Kokemuksia pilotoinnista 

Tavoitteiden ja tarpeiden selkiytyminen ja tarkentuminen pilotin aikana 
Tämän tyyppisen etäkonsultaation kehittäminen tta ei ole tällä hetkellä 
keskeisin  

• Kehitteillä ollut toimintamalli liian hidas ja kankea arjen tarpeisiin 
• Pilotin aikana NUPSilla kehitetty puhelinkonsultaatiokäytäntöjä  

Haasteena yhteistyön vähäisyys ja tiedonkulun ongelmat 
• Tieto nuoren osastolle joutumisesta tai osastolta pääsemisestä ei tule 

riittävän nopeasti tai ollenkaan 
• Jatkohoidon toteutus ei mahdollista ilman hoitosuunnitelmatietoja. 

 
Tekniikasta 

Uusien tekniikoiden (Videovisit) käyttöönotto ei ole riittävän sujuvaa ilman 
koulutusta. 

Jatkokehitettävää 

• Yhteistyön kehittäminen, tiedon siirto 

Sari Miettinen 

Toimintamalli ja strukturoitu kokeilu nuorisopsykiatrian erikoislääkärin sekä 
moniammatillisen tiimin konsultaatioista nuorten mielenterveystiimille 



Tuotoksia 
Nepsy -palveluiden kehittäminen 
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Nepsy –palveluiden maakunnallinen kehittäminen 

Lähtötilanne: Nepsy-palveluiden saatavuus ja ammattilaisten osaamisen 
taso vaihtelevat eri kunnissa, palvelujärjestelmä on hajanainen. 

Tavoitteena: luoda ja yhtenäistää toimintamalleja neuropsykiatrisesti 
oireilevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä auttamiseen, erityisesti 
peruspalveluihin Pirkanmaalla. 

Maakunnallisen työryhmän tulevia tuotoksia: 

• Nepsy-osaamisen minimikriteerit: mitä jokaisen lasten, nuorten ja 
perheiden palveluiden työntekijän tulee osata ja ymmärtää neuro-
psykiatrisesti oireilevia lapsia, nuoria ja heidän perheitään kohdatessaan 

• Nepsy-palvelujärjestelmän minimikriteerit  

• Nepsy-osaamisen koordinointi 

Pilotit käynnistyneet/käynnistyvät vuoden 2018 aikana: nepsy-lainaamot, 
osaamiskartoitukset, ensitietokoulutukset, materiaalipankit kouluille ja 
varhaiskasvatuksen yksiköihin jne. 

Artikkeli tulossa valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen ja koulun LAPE-
julkaisuun 

 Maria Antikainen ja Sari Miettinen  
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Mitä jokaisen ammattilaisen tulee osata ja tietää nepsystä? 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 

     Tunnistaminen 
• Perustiedot lapsen normaalista 

kasvusta ja kehityksestä, 

toimintakyvystä ja toiminnan 

ohjauksen keinoista 

• Perustiedot neuropsykiatrisista 

häiriöistä: (oireet, jäävuori-

teoria, neurokognitiiviset 

erityispiirteet ja niiden vaikutus 

käyttäytymiseen ja 

toimintakykyyn) 

• Kokonaisvaltaisuuden 

ymmärtäminen 

• Tietoa myös muista käytökseen 

ja toimintakykyyn vaikuttavista 

tekijöistä 

 

     Tuki, hoito, ohjaus 
• Perusosaaminen lapsen 

tukemiseen arjessa 

• Ennakoinnin merkityksen 

ymmärtäminen 

• Vanhemman ja lapsen ohjaus 

(mm. ennakointi, positiivinen 

palaute, struktuurit ja päivärytmi, 

kuvat, timetimer, nystyrätyyny, 

liikennevalot) 

• Vanhemmuuden  

ja koko perheen tuki 

• Palveluohjaus 

• Tietoon perustuva asenne lääke-

hoitoon, valmius havainnoida lasta 

hoitavan tahon ohjeiden 

mukaisesti 
 

     Verkosto-osaaminen 
• Ymmärrys arjen toimijoiden 

keskinäisen yhteisen työn 

merkityksestä 

• Oman osaamisen rajojen 

tunnistaminen, nepsy-

avainhenkilön konsultointi 

tarvittaessa 

• Tieto siitä, mistä saa 

lisätietoa ja/tai apua, kuka 

on lähin nepsy-avainhenkilö 

• Oman alueen 

peruspalveluiden 

tunteminen 
 

Perheen kohtaaminen 
• Myönteinen asenne, halu auttaa, hyvän huomioiminen lapsessa ja vanhemmassa 

• Kyky kysyä: Lapsen, nuoren, vanhemman asiantuntijuuden kunnioittaminen ja tukeminen 

• Kyky kuunnella empaattisesti 

• Kyky tehdä työtä yhdessä koko perheen ja verkoston kanssa  

• Yksilöllisyyden ymmärtäminen, tarpeenmukaisuus 
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Palvelujärjestelmän minimikriteerit:  
Mitä pitää olla jokaisen nepsy-perheen saatavilla? 

Perusosaaminen nepsystä kaikilla lapsiperhepalveluiden 
työntekijöillä 

Nepsy -avainhenkilöt perheen lähityöntekijän saatavilla 

Asiakaslähtöisesti ja tarpeenmukaisesti suunnitellut palvelut sekä 
näiden koordinointi 

• Psykoedukaatiota perheille, esim. perustietoluennot 

• Vanhemmuuden ja koko perheen tuki ja ohjaus: esim. 
perhetyö, kotipalvelu ja vertaistoimintaa 

• Lapsille, nuorille ja perheille ohjaus vertaistuen piiriin 

• Nepsy -lainaamo 

• Nepsy -valmennus osana perhekeskuksen palveluita (yksilö-
/ryhmämuotoinen) 

• Kontakti terveydenhuoltoon, erityisesti, kun puhutaan häiriö-
tasoisesta nepsy -oireilusta 

Maria Antikainen ja Sari Miettinen  
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Nepsy -palveluiden koordinointi ja osaamisverkosto 

Maria Antikainen ja Sari Miettinen 

Avainhenkilö-

verkoston 

koordinointi 

Konsultointi ja 

jalkautuva työ 

Sähköiset materiaalit, 

ohjeistukset,  

perehdytysmateriaalit 

Koulutusten 

järjestäminen  

ja koordinointi Maakunnallinen 

nepsy-

koordinaatio 

Nepsy-

avainhenkilö Muu 

verkosto 

Perheen 

lähityöntekijä 

Perheen 

omatyöntekijä 

Nepsy- 

valmentajien 

koordinointi 



 
OT-keskuksen kehittäminen 



Tampereen  
OT-keskus 
Lasten, nuorten ja 
perheiden 
palveluiden 
osaamis ja 
tukikeskus 

Pirkanmaa, Kanta-Häme, Etelä-
Pohjanmaa 



19.2.2018 Nanna Miettunen 



14.11.2018 37 

OT-keskus: Osaamis- ja tukikeskus 

Osaamis- ja tukikeskus pyrkii varmistamaan avun niille lapsille, nuorille 
ja perheille, joiden tilanne vaatii harvinaisuutensa, vaikeutensa tai 
kompleksisuutensa takia kaikkein vaativinta erityisosaamista ja 
erikoistumista  

Viidelle yliopistosairaalapaikkakunnalle. Tampereen OT-keskus palvelee 
Pirkanmaan lisäksi myös Etelä-Pohjanmaata ja Kanta-Hämettä. 

Pyrkii etsimään vastauksia niihin ongelmiin/palvelutarpeisiin, joihin ei 
olemassa olevalla palvelujärjestelmällä pystytä vastaamaan 

↔ käytännössä tarkoittaa tilanteita, kun tarvitaan monialaista 
tiedontuotantoa ja työskentelyä 

Uusien tilanteiden ja ilmiöiden haltuun ottaminen, luomalla 
toimintamalleja yhdistämällä eri alojen erityisosaamista ja uusinta 
tutkimustietoa 

 Nanna Miettunen ja Sari Miettinen 



19.2.2018 Nanna Miettunen 

OT-KESKUS 

Erikoissairaanhoito 

 

Sosiaalihuolto 

 

SO-TE(-SI) HYBRIDITYÖMUODOT 

ASIAKASTYÖ 

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMINEN 

OT-keskuksen keskiössä 

Keskittämisasetuksessa 

määritelty toimintakenttä 
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Maakuntaa laajemmalle yhteistyöalueelle (OT-keskuksiin)  
keskitettävät asiat voidaan  jaotella kolmeen ryhmään 
 

Asian/tilanteen harvinaisuudesta ja vaativuudesta johtuva keskittämistarve.  

Näitä asioita löytyy sekä terveydenhuollosta, että sosiaalihuollosta ja ovat luonteeltaan sellaisia, että 
hoito/palveluketjut ovat selkeitä, eikä tilanne välttämättä aiheuta monialaisen yhteistyön tarvetta. 
Keskittämistarve siksi, että asian harvinaisuuden takia myös asiaan erikoistuneita osaajia on vähän. 

Asian kompleksisuudesta johtuva keskittämistarve. 

- Tilanteen monimuotoisuus, epäselvyys ja nopea muuttuminen  

- Juridishallinnollista monimutkaisuutta.  

- Tilanteen hoitaminen edellyttää vahvaa integratiivista monialaista työskentelyä ja tiedon muodostusta 

- Monialaiset hybridityömuodot, joissa sosiaali- ja terveystoimi sekä myös sivistystoimi (erityisesti vaativan 
erityisen tuen VIP-verkostot) työskentelevät saumattomassa yhteistyössä. 

Palvelujärjestelmän toimimattomuuteen liittyvät syyt. 

- Näkökulmien yhdistämisen vaikeus, koordinaation puuttuminen, työn epätahtisuus, tehtävien tiukka 
rajaaminen jne. 

- Kysymys voi olla myös siitä, ettei asiakas kykene näistä olemassa olevista palveluista hyötymään, tai niihin 
sitoutumaan. (Tarjolla olevat palvelut eivät vastaa asiakkaan tarpeeseen). 
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OT-keskukseen paikantuvia asiakasryhmiä/asiakokonaisuuksia 
 

Terveydenhuollon OT asiakkuudet  

Lapseen tai nuoreen kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö tai muu väkivalta, tai sen epäily 

Korkean riskin väkivallan uhan alla elävät lapset ja perheet (ns. perhesurmien ehkäisy) 

Vakaviin ja harvinaisiin rikoksiin (väkivalta ja henkirikokset yms.) syyllistyneiden lasten ja nuorten tutkiminen 
ja hoito 

Vaikeasti vammaisten ja kehitysvammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä vaativaa 
erityisosaamista edellyttävät monialaiset erityispalvelut  

Erityisen vaativan lastensuojelun monialaiset sijaishuollon yksiköt 

Vaativinta erityisosaamista edellyttävät lastensuojelun avohuollon palvelut (esim. monisukupolvisesti 
asioivat ns. VIP-asiakkaat) 

Vaativinta erityisosaamista edellyttävät maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijalasten, nuorten ja heidän 
perheidensä palvelut (esim. konfliktialttiiseen kunniakäsitykseen liittyvä vakava väkivallan uhka, 
ihmiskaupan uhrit, pakkoavioliitot, vaikeasti traumatisoituneiden lasten ja heidän perheidensä hoito ja tuki) 

Erityisen vaativat eropalvelut (Pitkittyneet ja komplisoituneet eroprosessit) 

Vaativinta erityisosaamista edellyttävät lasten ja heidän perheidensä sekä vauvaa odottavien perheiden 
päihdehuollon erityispalvelut  
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OT-Organisaatiomalli Tampere LUONNOS 

Ydinyksikkö 

• Johtamistiimi (sekä substanssiosaamista (so-te-si?)  
että erityisesti kehittämis-, tutkimus- ja johtamisosaamista)  

Vaativan osaamisen asiantuntijaverkostot 

• Sähköiselle alustalle toteutettava ”metrokarttamainen” verkosto erilaisten harvinaisten/vaativien 
palvelutarpeiden ympärille 

• Oman värinen linja eri palvelutarvekokonaisuuksille 

• Samoja asiantuntijoita voi olla useammalla linjalla (esim. kunniakulttuuri-asiantuntijaa tarvitaan 
monenlaisissa tilanteissa) 

• Työntekijät pääosin erityistason työntekijöitä, joiden työajasta osa OT-työskentelyä (oltava 
mahdollisuus tarvittaessa myös jalkautua) 

• Linjoille myös ”kokoaikaisia” työntekijöitä joihinkin; koordinoivat vastuutyöntekijät 

• Asiantuntijat voivat olla myös kiinteitä yksiköitä/tiimejä (esim. lasten- ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikkö, 
MARAK-työryhmä (/työryhmät?) 

• Verkostokarttaan liitetään myös kyseisen alueen tutkijoita ja kehittäjiä 

• Sisältää myös konsultaatio- ja toimintaohjeet 

Kiinteät OT-yksiköt/työryhmät/tiimit 

• Esim. TAYS kehitysvammahuolto, EVA, erityisen vaativan sijaishuollon yksikkö, Päiväperho, vaativat 
eropalvelut 

OT-kokonaisuutta ohjaa monialainen, kaikkia 

palvelutasoja edustava ohjausryhmä  

VIP-verkostotoimijat  mukaan kartalle 
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OT-verkostokartan tarkoitus 

Toimia digitaalisena työkaluna 
johdolle ja verkoston toimijoille 

Parantaa laajan, kompleksisen 
kokonaisuuden hahmottamista, 
sekä asiakkaan 
palvelukokonaisuuden ”hallintaa” 

Verkostokartan tarkoituksena on 
näyttää linjana asiakkaan 
palvelukokonaisuus verkostossa, 
sekä  sisältää myös verkoston 
toimijoiden toimintaohjeet, sekä 
tarvittavat yhteystiedot.  

Linjaa klikkaamalla aukeaisivat ko. 
palvelukokonaisuuden tarvittavat 
asiantuntijat, yhteystiedot, sekä 
toimintaohjeet. 
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Kokonaiskartoitus 

Suuren roolin 
verkostokartassa saa myös 
arjen toimijaverkosto. 

->  OT-keskuksen ideana on 
”mennä asiakkaan arkeen 
auttamaan”, joten asiakkaan 
kokonaistilanteen näkeminen ja  
kartoittaminen ”miten tähän 
tilanteeseen on tultu ja miten 
tästä eteenpäin” on tärkeää. 
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Kiitos! 
Tanja Kotala 

Hallintotieteiden maisteriopiskelija, johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto (valmistuminen kevät/2018) 

040-9642564 

kotala.tanja.k@student.uta.fi 
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Toimintamalli 

Työskentelyssä pääpaino on perus- ja erityistason työntekijöiden 
konsultaatiota puhelimitse tai sähköisten välineiden avulla. Tarvittaessa 
OT-tason erityisasiantuntijat jalkautuvat asiakastapaamisiin joko 
osallistumaan verkostokokoukseen tai toimimaan perus- tai erityistason 
työntekijän työparina  

Lapsia ja ongelmia ei lähtökohtaisesti siirretä, vaan tuki tuodaan lapsen 
kehitysympäristöön ja lapsen, nuoren ja perheen kanssa työskentelevien 
ammattilaisten tiimiin.  

Osin myös kiinteitä yksiköitä/työntekijöitä (esim. lasten ja nuorten 
oikeuspsykiatrian yksikkö, Tays kehitysvammahuolto, Vaativimmat 
sijaishuollon yksiköt) 

  

 
Nanna Miettunen 
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OT-keskus Tutkimus ja kehittäminen 

Tutkimukseen perustuva palveluiden kehittäminen yhdessä yliopistojen, 
yliopistollisten sairaaloiden, lääketieteellisten tutkimuslaitosten, sosiaalialan 
osaamiskeskusten sekä ammattikorkeakoulujen kanssa. 

Näyttöön perustuvat menetelmät (esim. IPC = interpersonal counselling) 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuuden tuki ja koordinointi 
yhteistyössä palvelujentuottajien kanssa. 

Tutkimus ja kehittämisrakenne, joka mahdollistaa ketterän reagoimisen silloin, 
kun esiintyy uusia tilanteita ja ilmiöitä, joihin täytyy luoda toimintamalli 
yhdistämällä eri alojen erityisosaamista ja uusinta tutkimustietoa. 

Kansainvälisten tutkimuskatsausten tuottaminen 

Visio: OT-keskusten yhteydessä on määräaikaisia vakansseja, joissa 
työskentelee tohtorikoulutettavia ja erikoistuvia sosiaalityöntekijöitä, 
psykologeja, terveydenhuollon ammattilaisia jne. jotka tekevät 
opinnäytetyötään tai tutkimusta OT-teemoista. (Kaksoisvirat) 

  

 

 

Nanna Miettunen 
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Etenemissuunnitelma  
Rakennetaan konkreettinen esitys OT-keskuksen rakenteesta 

• OT-keskuksen perustamissuunnitelma (alustavan versio 31.10 mennessä, lopullinen 
versio 30.11. siirtynee valtakunnallisen OT-raportin valmistumisen mukaisesti 
tammikuulle 2019) 

• OT-verkostokartta sähköiselle alustalle (Hallintotieteen maisteriopiskelija toteuttaa) 

• Perustamissuunnitelmasta tulee maakunnille esitys tulevasta OT-keskuksesta 

OT-keskusmalliluonnos on viety maakuntavalmisteluun sekä yhteistoimintasopimusta 
valmistelevalle työryhmälle 

 Kokonaisuudesta sovitaan (rakenne, rahoitus, henkilöstöresurssi, yhteistyö kuntiin 
 jäävien palveluiden ja järjestöjen kanssa ym.) yhteistoiminta- aluesopimuksen 
 puitteissa. Näin ollen valmistelutyö jatkuu keskustellen alueiden 
 maakuntavalmistelun kanssa. 

Kansallinen OT-rukkanen jatkaa työskentelyä:  

• Loppuraporttiin kansalliset linjaukset 

• Sovitaan alueellisista painopisteistä kansallisessa verkostossa 

Tiivistetään yhteistyötä koulupuolen VIP-verkostojen kanssa 

 
Nanna Miettunen 
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Vaativat eropalvelut esimerkkinä OT-työryhmän toiminnasta  
 

Alla olevaan taulukkoon on koottu niitä asioita/ilmiöitä, joita tällä hetkellä on 
tunnistettu sellaisiksi, ettei olemassa olevalla palvelujärjestelmällä usein pystytä 
auttamaan tilanteita toivottuun lopputulokseen, eli siihen, että lapsi ja perhe voisi 
jatkaa turvallista arkea erotilanteen jälkeen. Vaativien eropalveluiden työryhmä on 
luonut ehdotuksen toimintamallista, joka näissä tilanteissa voisi olla tarpeellinen ja 
toimiva.  

Vaativien erotilanteiden tunnistamiseen on tarpeen luoda Erotilanteiden 
riskinarviointilomake perus- ja erityistason työntekijöiden avuksi niihin tilanteisiin, kun 
mietitään, olisi kyseessä mahdollisesti tilanne, johon on haettava apua OT-tasolta. 
OT-riskinarviointilomakkeeseen laatimiseen toivotaan THL:n apua, koska vaativat 
eropalvelut tulevat olemaan kaikilla OT-alueilla yhteinen asiakokonaisuus (vrt. LASTA-
taustatietokartoitus  https://thl.fi/documents/647345/0/LASTA-
taustatietolomake/cbf445b6-c865-4d62-9779-342bc23cf780  
tai MARAK-riskinarviointilomake 
https://thl.fi/documents/605877/1663634/marak_riskinarviointilomake_suomi.pdf/c371

4af4-9d8a-4591-a0ab-222d525fa551 

Nanna Miettunen 
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Asiakokonaisuus  Kriteeristö/Tunnistaminen perus- ja erityistason palveluissa  

Pitkittyneet ja toistuvat huoltoriidat  

 

Erotilanteet, jotka jatkuvat käräjäoikeuden päätöksestä 

huolimatta  

  

• Kieltäytyminen palveluista: tilanteet, joissa ero lapsen hyvinvointia vaarantava, 

ammattilaisen arvion mukaan perheellä palvelutarve, mutta perhe ei ota 

vastaan/sitoudu apuun  

• Toisaalta voi esiintyä myös palveluiden ylikäyttöä; yritetään auttaa monella 

taholla yhtä aikaa.  

• Toimenpiteet ja palvelut eivät auta, toimijoiden neuvottomuus ja tehtyjen toimien 

vesittyminen  

• Konkretisoituu täytäntöönpanoriidoissa.  

• Epäily vieraannuttamisesta  

Erotilanteet, joissa lapsi jo traumatisoitunut/ 

traumatisoitumassa  

Lapsella vakavia oireita, jotka alentavat lapsen toimintakykyä. Vanhempien riitä 

ylläpitää lapsen stressiä ja estää lapsen tuen/hoidon onnistumisen.  

Tilanteet, joissa lapsi   

• kieltäytyy tapaamasta toista vanhempaa  

• pelkää toista vanhempaa 

Huomioitava, että tämä voi olla myös täysin adekvaattia toimintaa lapsen taholta, 

jolloin se on pikemminkin oire jostain muusta ongelmasta, esim. vanhemman 

väkivaltaisuudesta.  

Erotilanteet, joihin liittyy   

• vanhemman vakavaa psyykkistä sairautta 

/kehitysvammaisuutta  

• muuta erityisyyttä, esim. vieraannuttamista  

  

Erotilanteet, joihin liittyy vakavaa väkivaltaa tai sen uhkaa  

• myös eron jälkeinen vaino  

• Erotilanteet, joissa samalla kaltoinkohtelututkinta 

vanhemman osalta  

Miten tunnistetaan?  Esim. väkivalta, joka ei täytä rikosoikeudellisia kriteerejä, voi 

silti olla lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle äärimmäisen haitallista.  

  

Erotilanteet, joissa mukana kunniakulttuurikysymyksiä    

Erotilanteet, joissa asianosaisilla useita eri prosesseja 

päällekkäin useita prosesseja   
Komplisoitunut tilanne, jossa yhtä aikaa meneillään esim. rikosprosessi/prosesseja, 

huostaanottoprosessi, oikeusprosessi/prosesseja.    

Erotilanteet, joihin liittyy eri maiden lainsäädäntöä  Lapsikaappaustilanteet  
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Vaativien eropalveluiden asiantuntijat  
 

Vaativien eropalveluiden ydinryhmänä toimii kiinteä työryhmä,  johon kuuluu 
lastenpsykiatriatrian asiantuntija, aikuispsykiatrian asiantuntija, 
sosiaalityöntekijä, psykologi sekä väkivaltatyön asiantuntija.  

Kiinteän työryhmän tukena toimii eroasioihin erikoistunut asiantuntijaverkosto 
eri alan asiantuntijoista ja tutkijoista. Heitä voidaan tarvittaessa konsultoida, 
tai pyytää mukaan työryhmään, mikäli asiakkaan tilanne sitä vaatii.   

Eroasioiden asiantuntijaverkostoon tarvitaan ainakin nuorisopsykiatrian 
asiantuntija, juristi, lastensuojelun sosiaalityöntekijä, ammattilainen, jolla on 
kokemusta vaativimpien valvottujen tapaamisten järjestämisestä, 
neuropsykiatri, poliisi, lasten oikeuspsykiatrian asiantuntija, kulttuuri- ja 
maahanmuuttajatyön asiantuntija, päihdetyön asiantuntija, vammaistyön 
asiantuntija sekä eroasioiden parissa työskenteleviä tutkijoita.  

Voisiko tämä olla esim. yksi paikka, johon voisi mennä erikoistumaan 
eropalveluiden erityisosaajaksi?  

 Nanna Miettunen 
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Vaativien eropalveluiden työryhmän toimintamalli  
 

Perus- ja erityistasolle laaditaan arviointilomake tilanteen vaativuuden ja riskin 
arvioimiseksi. Lomakkeen yhteydessä kootaan yhteenveto lapsen/perheen tilanteesta. 
Kriteeristö toimii työmenetelmänä yksittäiselle työntekijälle. Kriteeristön avulla voi 
arvioida oman asiakkaan tilannetta ja palvelupolkua sekä tarvittavia toimia. 
Arviointilomakkeeseen liittyy myös ohjeistava muistilista siitä, mitä perustasolla pitää olla 
jo selvitelty, keitä tulee olla yhteistyössä mukana. Konsultaatiopyyntö/arviointilomake 
lähetetään työryhmälle, mikäli se osoittaa että näin on tarpeen toimia. Kriteeristö/lomake 
edellyttää paikallisten toimijoiden yhteistyön käynnistämisen (tarvittaessa 
lastensuojeluilmoitus).  

Työryhmä arvioi tilanteen esitietojen (konsultaatiopyyntö) perusteella, jonka jälkeen se 
joko  

on puhelimitse/sähköisesti yhteydessä konsultoijaan, keskustelee ja ohjeistaa, mitä 
perus- ja erityistasolla vielä voisi tehdä ennen kuin tarvitaan OT-keskusta mukaan  

tai  

kokoaa tapaamisen, jossa tehdään suunnitelma asian hoitamiseksi: Ketä tarvitaan 
mukaan? Miten toimitaan?  

 
Nanna Miettunen 
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Työryhmä voi 

Toimia konsultatiivisena taustaryhmänä perheen kanssa perus- tai 
erityistasolla työskentelevien ammattilaisten tukena esimerkiksi niin, 
että joku ryhmäläisistä jalkautuu mukaan perheen kanssa 
työskentelyyn, vaikka työpariksi.  

Joissain harvinaisissa tapauksissa ottaa vaativan asiakasperheen 
omaksi asiakkaakseen (tällöin on luotava toimintamalli näiden 
perheiden auttamiseen, vrt. No kids in the middle malli, josta voisi luoda 
suomeen sopivan mallin. Tähän tarvittaisi monitieteistä tutkimusta, 
koska vaativien erotilanteiden luonteen ja dynamiikan tunnistamiseen 
on huomioitava ihminen psyko-fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena 
sosiaalisessa ympäristössään. Mistä dynamiikassa kyse ja mitä se 
tarkoittaa perheiden tukemisessa ja eri ammattilaisten työssä?)  

Antaa toimintaohjeita eri viranomaisten (määriteltävä kenen pyynnöstä 
ja missä tilanteissa) pyynnöstä  

Nanna Miettunen 
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Asiaan liittyy myös monia ilmiöitä, jotka käsitteinä ovat nousseet 
vahvasti esille, esimerkiksi vieraannuttaminen, mutta asiasta ei ole 
vielä ainakaan riittävästi tutkimusperustaista tietoa: Mitä 
vieraannuttaminen on? Miten sen tunnistaa? Miten sitä voisi 
ehkäistä/hoitaa? Kiinteän työryhmän tehtäviin kuuluu siis oleellisesti 
myös tutkimustoiminta.   

Tampereen yliopistossa eroihin liittyvät asiat ovat vahvasti 
tutkimuskohteena.   

Vaativien eropalveluiden tiimin ja asiantuntijaverkoston tehtäviin kuuluu 
myös uusien ilmiöiden havaitseminen ja ottaminen tutkittavaksi ja 
pohdittavaksi, kuinka ilmiöön parhaiten pystytään vastaamaan. 
Vastaavasti tällä hetkellä tutkimukseen perustuvia menetelmiä 
kaipaavia asioita voidaan tulevaisuudessa palauttaa perus- tai 
erityistason palveluihin, kun toimiva auttamismalli on saatu luotua.   

Nanna Miettunen 



Tuotoksia 
Sosiaalihuollon porrasteisuus 
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SOSIAALIHUOLLON 

PORRASTEISUUS JA 

MITTARI -kokeilut 

 
Noora Aarnio ja Nanna Miettunen 
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Sosiaalihuollon porrasteisuus 

Tulossa terveyden kolmiportaisuuden rinnalle sosiaalihuollon porrasteisuus 

Taustaa: 

Toimiva lastensuojelu työryhmä 2013 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-
3611-9 

- Palikoiden uudelleen organisointi, jotta vaativat psykososiaaliset pulmat   
  tulee kohdatuksi. 

- Perheiden palveluja tarkastellaan kolmella tasolla: yhteiset palvelut,  
  tehostettu tuki, erityinen tuki (pitkäkestoinen tuki,  lapsen sijoittaminen  
  luonnollisten toimintaympäristöjen  ulkopuolelle 

- Suunnitelmallisen porrastuksen puuttuessa ei ole päässyt kehittymään  
  riittävää kokemusta ja osaamista, milloin peruspalvelut ovat riittäviä ja milloin  
  tarvitaan erityistä osaamista. -- tehtiin suunnitelma osaamiskeskuksista ja  
  lastensuojelu mielletään osaksi erityispalveluita.  

  Noora Aarnio 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3611-9
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3611-9
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3611-9
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3611-9
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3611-9
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3611-9
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3611-9
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3611-9
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3611-9


14.11.2018 58 

Sosiaalihuollossa vaativuuden aiheuttaa kompleksisuus 
 

Monimutkaiset ja erityistä osaamista edellyttävät asiakastilanteet sosiaalityössä : Valtakunnallisen 
kyselyn tuloksia 2018 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-117-1 

 

 

 

 

 

 

 

Kompleksisssa tilanteissa kausaliteetti muuttujien välillä on vaikea hahmottaa. Yhteenkietoutumisesta 
syntyvä muutos ei ole aina ennakoitavissa, koska muutos ei tapahdu lineaarisesti. Emergenssin käsitettä 
käytetään kuvaamaan eri tasoisten ilmiöiden seurauksena syntyviä uusia ilmiöitä, jotka eivät ole 
palautettavissa alkuperäisiin lähteisiin vaan aiheuttavat uudelleenmuotoutumista. Kompleksisuus 
lisääntyy sitä mukaa, mitä enemmän tilanteeseen liittyy toisiaan vahvistavia ja toistensa kanssa 
kilpailevia muuttujia (Halén 2017, 146; Israel & Wolf-Branigin 2011.) 

 

 

Noora Aarnio 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-117-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-117-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-117-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-117-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-117-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-117-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-117-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-117-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-117-1


14.11.2018 59 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman aikaansaama 
integraatiokehitys eri palveluiden välillä tuo yhä enemmän näkyviin 
terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintalogiikoiden erilaisuuden. 
Ennen kuin integraatio syvenee, on tärkeää nostaa näkyväksi 
sosiaalihuollon arvioinnin näkökulmia. Miten sosiaalihuollon 
kolmiportaisuus asettuu yhteen terveydenhuollon kolmiportaisuuden 
kanssa?  

Sosiaalihuollossa asiakastilanteiden vaativuus ei rakennu kuten 
terveydenhuollossa ilmiöiden harvinaisuudesta ja erikoistumisen 
tarpeesta vaan tilanteiden kompleksisuudesta.  

Sosiaalityöntekijät liittävät asiakastilanteen vaativuuden useiden 
samanaikaisten tarpeiden, epävarmuuden, perheen ominaisuuksien, 
palvelurakenteen ja siitä johtuvien viiveiden aiheuttamiin haasteisiin. 
(Mcalinden & Mcdermott & Morris 2013; Yliruka ym. 2018.)  
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Lastensuojelun mittarin ja 
OT-mittarin kokeilut 

Kokeilukunnat: Tampere, Seinäjoki, Salo, Kurikka, Lempäälä, Akaa 
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Lähtökohtia mittarikokeilulle 

Terveydenhuollon pitkät perinteet omaava diagnoosijärjestelmä on 
rakennettu siten, että sairaus ja sen vaatima hoito on määriteltävissä ja 
porrastettavissa eri vaativuustasoille (Tapiola ym.2017, 105).  

Sosiaalityön toivotaan omaksuvan terveydenhuollossa käytettyjä 
näyttöön perustuvia (evidence-based) menetelmiä intuitiivisen 
arvioinnin sijaan (Munro 2002) 

Evidence-based menetelmät eivät sovellu yksinään kompleksisten 
tilanteiden arviointiin, sillä nämä menetelmät eivät ota huomioon 
auttamisjärjestelmän ja asiakkaan tilanteen kompleksisuuden 
yhteisvaikutuksia. Kyse on asiakkaan ja ammattilaisten liikkeessä 
olevan yhteistyön, perusteluiden ja päätösten kudelman sovittamisesta 
staattiseen arviojärjestelmään, joka ei ota huomioon liikkeessä olevia 
inhimillisiä ja ammatillisia prosesseja. (Hood 2014.) 

 
Nanna Miettunen ja Noora Aarnio 
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Systeeminen ajattelutapa ottaa huomioon toimijoiden ja tilanteiden 
vaikutukset toisiinsa ja se toimii hyvin kompleksisten ilmiöiden 
hahmottamisessa (Caffrey & Munro 2017) 

 

Arvopohjan lisäksi tarvitsemme välineitä kompleksisuuden 
hahmottamiseen.  

 

Mittarikokeilujen tavoitteena on pohtia 1. voitaisiinko sosiaalihuollossa 
hyödyntää kriteeristöjä asiakkaan tilanteen vaativuuden 
määrittelemiseksi 2. tehdä näkyväksi sosiaalihuollon arviointia 

 

 
Nanna Miettunen ja Noora Aarnio 
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Lähtökohtia mittarikokeilulle 

Mittareissa hyödynnetty sosiaalityöntekijöille tehdyn kyselyn myötä 
muodostettua pohjaa muuttujista sosiaalihuollon kompleksisten 
tilanteiden määrittelylle. 

Muuttujiin on liitetty THL:n määrittelemät palvelutarpeen arvioinnin osa-
alueet sekä lastensuojelulain pykälät 

Mittarit eivät voi yksinään määritellä sitä, millä portaalla asiakkuus 
hoidetaan. Eettiset näkökulmat.  

Sen tavoitteena on tehdä synteesiä laajemmasta arvioinnista.  

Mittareiden kokeilukunnat: Tampere, Lempäälä, Sastamala, Salo, 
Seinäjoki ja Kurikka 

 

Nanna Miettunen ja Noora Aarnio 
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Mitattavat tekijät, kun arvioidaan sosiaalihuollon tapauksen 
vaativuutta 

 

Nanna Miettunen ja Noora Aarnio 

 

Lapsen turvallisuus 

Perheen ja lähiyhteisön voimavarat 

Yhteistyö 

 

 

 

Tilanteen harvinaisuus 

Järjestelmän toimivuus 

Juridis-hallinnollinen monimutkaisuus 

 

 

Sosiaalihuollosta Lastensuojeluun OT-keskus 

Lastensuojelulaki 27§:014/1302) 

1) lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät 

turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä; taikka 

2) lapsi käyttäytymisellään vaarantaa 

terveyttään ja kehitystään; ja 

3) lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia 

palveluja ja tukitoimia. 

Arviointiin vaikuttavat tekijät  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417


14.11.2018 65 

Mittarin käyttöohjeet 
 

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tai lastensuojeluilmoitus käynnistää 
palveluohjauksen tai palvelutarpeen arvioinnin 

Palvelutarpeen arviointi pohjalla, kun käytetään mittaria 

MUTTA Mittaria voidaan käyttää myös ennen kuin palvelutarpeen 
arviointi on valmistunut (LS tai OT asiakkuus voi alkaa tarvittaessa 
ennen arvioinnin valmistumista, jos tarve käy ilmeiseksi) 

Kuitenkin ennen OT-mittaria tehdään aina LS-mittari myös 

Taustalla asiakassegmentointi ajattelu 

Sosiaalihuollon keskittämisasetus tulossa.  

 

Nanna Miettunen ja Noora Aarnio 
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Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon tuen tarpeen arvioinnin 
eroista 

Huomioitavana sosiaalihuollossa: välttämättä lapsen suuret tarpeet 
eivät tarkoita lastensuojelun asiakkuutta tai OT-asiakkuutta. Perheen ja 
lähipiirin voimavarat ratkaisevat paljon.  

 

Terveydenhuollossa puolestaan lapsen/nuoren suuret tuen tarpeet 
johtavat vaativimpiin palveluihin.  

 

Nanna Miettunen ja Noora Aarnio 
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1.Lapsen turvallisuus 

2.Perheen ja lähiyhteisön voimavarat 

3. Yhteistyö 

Ei riskiä 

Hyvät  Suuri tuen tarve 

Suuri riski 

Dialoginen Ei yhteistyösuhdetta 

1 2 3 4 5 

Mittari lastensuojelun tarpeen arviointiin max.pist 15 

  

1. Lapsen turvallisuus 

(1-5 pist) 
lapsen arki ja elinympäristö (koulu, 

päivähoito, harrastukset, kotielämä, 

kaverit), lapsen terveys ja hyvinvointi, 

vanhempien terveys ja hyvinvointi, 

vanhempien toimeentulo 

 

 

2. Perheen ja 

lähiyhteisön voimavarat 

(1-5 pist.) 
vanhemmuuden valmiudet  suhteessa 

lapsen hoidon ja kasvatuksen 

toteutumiseen, läheisverkoston 

mahdollisuudet tukea lasta ja perhettä 

 

3. Yhteistyö (1-5 pist) 
Käyntien toteutuminen, lapsen 

tarpeet ja kyky ottaa tukea 

vastaan, vanhempien tarpeet ja 

kyky ottaa tukea vastaan. 
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Mittari lastensuojelun tarpeen arviointiin/ Selitteet 

1. Lapsen/nuoren turvallisuus (1-5 pistettä) 

Tämä sisältöalue pitää sisällään palvelutarpeen arvioinnin osa-alueista seuraavat: lapsen arki 
ja elinympäristö (koulu, päivähoito, harrastukset, kotielämä, kaverit) lapsen terveys ja 
hyvinvointi. 

 

1 p. Ei riskiä 

2 p. Lapsen/nuoren turvallisuuden vaarantumisesta on lievä huoli 

3 p. Lapsen/nuoren turvallisuuden vaarantumisesta on huolta 

4 p. Lapsen/nuoren turvallisuus uhkaa vaarantua 

5 p. Lapsi/nuoren turvallisuus uhkaa vakavasti vaarantua 

  

Lapsen/nuoren turvallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon lapseen liittyvät tekijät suhteessa 
arjen sujumiseen kotona ja muissa elinympäristöissä. Tässä kohdassa siis arvioidaan 
selviääkö lapsi tavanomaisen tuen avulla vai onko nykytilanteessa jotakin huolta aiheuttavaa 
jossakin hänen elämänsä osa-alueella. 

 

Nanna Miettunen ja Noora Aarnio 
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Mittari lastensuojelun tarpeen arviointiin/ Selitteet 

2. Perheen ja lähiyhteisön voimavarat (1-5 pistettä) 

Tämä sisältöalue pitää sisällään palvelutarpeen arvioinnista seuraavat osa-alueet: 
vanhempien terveys ja hyvinvointi, vanhempien toimeentulo, vanhemmuuden valmiudet 
suhteessa lapsen hoidon ja kasvatuksen toteutumiseen, läheisverkoston mahdollisuudet 
tukea lasta ja perhettä 

  

1 p. Perheen ja lähiyhteisön voimavarat ovat riittävät suhteessa lapsen/nuoren tarpeisiin 

2 p. Perheellä ja lähiyhteisöllä on jonkin verran tuen tarvetta suhteessa lapsen/nuoren  
       tarpeisiin 

3 p. Perheellä ja lähiyhteisöllä on tuen tarvetta suhteessa lapsen/nuoren tarpeisiin 

4 p. Ympäristö uhkaa vaarantaa lapsen/nuoren terveyttä ja kehitystä 

5 p. Ympäristö uhkaa vakavasti vaarantaa lapsen/nuoren terveyttä ja kehitystä 

  

Perheen ja lähiyhteisön voimavaroja arvioitaessa otetaan huomioon perheen itsensä 
määrittelemä lähiyhteisö. Vaikka vanhemmilla olisikin tuen tarvetta, arvioidaan myös se, 
missä määrin lähiyhteisö voi tukea lasta/nuorta.  

 
Nanna Miettunen ja Noora Aarnio 



14.11.2018 70 

Mittari lastensuojelun tarpeen arviointiin/ Selitteet 

 

3. Yhteistyösuhde (1-5 pistettä) 

Tämä osa-alue pitää sisällään palvelutarpeen arvioinnista seuraavat osa-alueet:  

Käyntien toteutuminen, lapsen/nuoren tarpeet ja kyky ottaa tukea vastaan 

vanhempien tarpeet ja kyky ottaa tukea vastaan 

  

1 p. Yhteistyösuhde perheeseen ja lähiyhteisöön on dialoginen 

2 p. Yhteistyösuhde perheeseen ja lähiyhteisöön suurimmaksi osaksi dialoginen 

3 p. Yhteistyösuhde perheeseen ja lähiyhteisöön on jossain määrin toimiva 

4 p. Yhteistyösuhteessa perheeseen ja lähiyhteisöön on haasteita 

5 p. Yhteistyösuhdetta perheeseen ja lähiyhteisöön ei ole 

  

Yhteistyösuhdetta arvioitaessa tulee pohtia perheen, lähiyhteisön ja lapsen/nuoren kykyä ja halua ottaa tukea 
vastaan silloin, kun ammattilaiset arvioivat tuen tarvetta olevan. Vaikka joku osapuolista ei ottaisikaan tukea 
vastaan, on arvioitava voidaanko tukea antaa jonkun toisen osapuolen kautta. Tässä kohdassa on tärkeä erottaa 
se, missä määrin ammattilaisen henkilökohtainen vuorovaikutus voi vaikuttaa arviointiin. Perheen kieltäytyminen 
tarjotusta avusta ei vielä riitä siihen, ettei yhteistyösuhdetta ole. On varmistuttava siitä, että perhe on saanut 
riittävän tiedon erilaisista vaihtoehdoista ja mahdolliseen motivointiin on käytetty aikaa.   

 
Nanna Miettunen ja Noora Aarnio 
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Mittari lastensuojelun tarpeen arviointiin/ Kokonaispisteet 

alle 6 pistettä Mikäli pistemäärä jää alle 6 pisteeseen, ei asiakkuudessa 
näytä olevan tarvetta sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuudelle. Mikäli 
palveluita tarvitaan, perhe ohjataan  matalan kynnyksen palveluiden piiriin. 
(järjestöt, neuvola, perheneuvola) 

  

6-9 pistettä  Mikäli pisteet ovat välillä 6-9, asiakkaalle voidaan tarjota 
sosiaalihuollon mukaisia palveluita. (sosiaalityö, ammatillinen 
tukihenkilötoiminta, perhetyö) 

 

10-15 pistettä Mikäli pisteet ovat välillä 10-15, tulee harkittavaksi 
lastensuojelun asiakkuus (tehostettu perhetyö, perhekuntoutus, sijoitukset). 
Työntekijän tulee pyytää konsultaatiota lastensuojelun sosiaalityöntekijältä. 

 

Nanna Miettunen ja Noora Aarnio 
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2. Järjestelmän toimivuus 

1. Tilanteen harvinaisuus 

3. Juridishallinnollinen monimutkaisuus 

Yleinen Harvinainen 

Sopivat palvelut saatavilla Sopivia palveluita ei ole 

Selkeä Useita 

1 2 3 4 5 

Mittari OT-keskus asiakkuuden tarpeen arviointiin max pist.15 

1. Tilanteen harvinaisuus 
Arvioinnissa huomioidaan 

sosiaalihuollossa, lastensuojelussa tai 

terveydenhuollossa esiintyviä seikkoja. 

Lastensuojelussa ja sos.huollossa: lasten 

sijoittaminen vankilaan, monikulttuuriset 

seikat, erityisen vaativat huoltoriitatilanteet, 

traumatilanteet sekä erityisen vaativat 

tilanteet vammaispalveluissa ja 

lastensuojelun sijaishuollossa. 

 

2. Järjestelmän toimivuus  
Arvioinnissa otetaan huomioon 

palveluiden saatavuus. Järjestelmän 

tulee lähtökohtaisesti toimia ja tämä 

selite ei tarkoita sitä, onko tietyllä 

alueella saatavilla tiettyä lakisääteistä 

palvelua. Tässä tarkoitetaan erityisen 

vaativaa tilannetta, johon  OT-keskuksen 

toiminnassa voidaan luoda uusia 

menetelmiä. Järjestelmän toimivuuteen 

liittyvä arviointi on ajassa muuttuvaa. 

 

 

3. Juridishallinnollinen 

monimutkaisuus 
Arvioinnissa otetaan huomioon 

esimerkiksi vaativia kansainvälisiä 

kysymyksiä sisältävät asiat, jotka 

on järkevää keskittää OT-

keskuksiin, jotta ajantasainen 

juridinen tieto on saatavilla kutakin 

maata koskien. 
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OT-Mittarin yhteispisteet 

Pohdinnassa se, onko pistemäärä 10 raja sille, että pyydetään 
vähintään konsultaatio OT-keskuksesta 

 

Nanna Miettunen ja Noora Aarnio 
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Esimerkki lastensuojelun mittarin kokeilusta 1/2 

Tapaus: 

Perheeseen kuuluvat äiti, isä ja 1-vuotias lapsi. Vanhemmat ovat nuoria. 
Äidillä on diagnosoitu vakava ahdistuneisuushäiriö, epävakaa 
persoonallisuus ja dissosiaatio-oireilua. Vointi romahti lapsen syntymän 
jälkeen, jolloin mukaan tuli itsetuhoisuus. Itsemurhayrityksiä on ollut yksi. 
Äiti on ollut pitkään osastohoidossa ja hänelle on tullut lisäksi 
muistiongelmia ja syömishäiriö. Äidin hoito ei ole edennyt, hänellä ei ole 
näyttäytynyt olevan tahtoa pohtia omia toimintatapojaan ja tilanne on 
jumiutunut. Äiti on tämän vuoksi kotiutumassa. Isän vanhemmuudesta ei 
ole huolta, hän on huolehtinut lapsesta isovanhempien tuella hyvin. Kodin 
ilmapiiri on lämmin, mutta äidin kotilomien aikana tunnelma kiristyy. Lapsi 
on kiinnittynyt isäänsä hyvin. Palveluina perheellä on tällä hetkellä 
aikuispsykiatria, lastenpsykiatria (vuorovaikutuksen tuki), perhetyö 
sosiaalihuollosta ja päivähoito. Palvelut toimivat, koska isä toimii hyvin 
yhteistyössä eri tahojen kanssa. 
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Esimerkki lastensuojelun mittarin kokeilusta 2/2 

Pohdinta tapauksesta lastensuojelun mittarin avulla: 

Työryhmän näkemyksen mukaan tilanteessa oli paljon hyviä elementtejä, mm. isän 
vanhemmuus, isovanhempien tuki ja toimiva palvelujärjestelmä. Lapsi voi hyvin, hänestä ei 
ole esitetty huolta päivähoidosta ja hän on kiintynyt isäänsä. Isä on sitoutunut 
lastenpsykiatrian ja sosiaalihuollon tukeen. Toisaalta äidin tilanne herätti suurta huolta ja 
hänen tilanteensa vaikutukset perheessä ovat huomattavat kotiutumisen myötä. 

Työryhmän näkemyksen mukaan asiakkuutta voidaan vielä jatkaa sosiaalihuollossa. Äidin 
kotiutumisen myötä perhetyötä tiivistetään ja tilannetta seurataan lähes päivittäin. Isän 
kanssa keskustellaan siitä, miten äidin tilanteen epävakaus voi vaikuttaa lapseen. Pohditaan, 
pystyisikö isä laittamaan lapsen edun äidin edun edelle. Lisäksi pohditaan voisiko äiti saada 
paikan psykiatrisesta asumisyksiköstä, jolloin hänen vointinsa vaihtelut eivät vaikuttaisi niin 
paljon lapsen kasvuun ja kehitykseen. Mikäli tilanne muodostuu lapsen kasvua ja kehitystä 
vakavasti vaarantavaksi äidin kotiuduttua eikä isä kykene laittamaan lapsen etua äidin edun 
edelle, tulee asiakkuus siirtää lastensuojeluun. 

Lapsen turvallisuus: 3 

Perheen ja lähiyhteisön voimavarat 3 

Yhteistyö 3. Yhteensä 9 pistettä: sosiaalihuollon asiakkuus. 
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Esimerkki OT-mittarin kokeilusta 
Tapaus: 

Perheen vanhemmat ovat eronneet. Heillä on kaksi lasta, 11- ja 13-vuotiaat. Lapset asuvat 
vuoroviikoin vanhemmillaan, joilla on molemmilla uudet puolisot ja pienempiä lapsia. 
Isovanhemmat ovat mukana lasten hoidossa. Vanhemmilla on meneillään huoltoriitatilanne. 
Molemmat vanhemmat haluaisivat lapset asumaan luokseen. Vanhemmat ja puolisot ovat 
aggressiivisia sosiaalityöntekijöitä kohtaan. Yhteistyö ei suju. Vanhemmat vaativat lähes 
päivittäin jotakin, mutta aivan tarkkaa ymmärrystä ei ole syntynyt, mitä he toivovat. Myös 
isovanhemmat ovat usein yhteydessä viranomaisiin. Vanhemmat ja isovanhemmat ovat tehneet 
useita lastensuojeluilmoituksia toisesta vanhemmasta: aiheena on ollut väkivalta ja 
seksuaalinen hyväksikäyttö. Lapset ovat kokeneet useita poliisitutkintoja, mutta ne eivät ole 
edenneet esitutkinnasta eteenpäin.  Lisäksi molemmilla vanhemmilla on asianajajat, jotka ovat 
usein yhteydessä. Tilanteessa on ollut useita oikeudenkäyntejä huollosta, tapaamisesta ja 
asumisesta. Asumisjärjestelyitä on muutettu oikeudenkäyntien myötä. Molemmat vanhemmat 
ovat kuvanneet lapsia ja lähettäneet erilaisia videoita lasten kertomista asioista 
sosiaalityöntekijöille. Lapsilla on ollut perheneuvolan asiakkuus. Käynnit ovat toteutuneet, mutta 
käynneistä ei ole ollut suurta hyötyä, koska vanhemmat eivät ole nähneet huoltoriidalla olevan 
vaikutusta lasten tilanteeseen. Koulusta ei ole esitetty huolta lapsista. Lapset ovat vakavan ja 
surullisen oloisia. Tukimuotona perheessä on valvotut vaihdot. Niissä ja järjestetyissä 
neuvotteluissa on pidettävä vartija mukana vanhempien aggressiivisuuden vuoksi. 
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Pohdinta:  

Tilanne ei ole kovin harvinainen huoltoriitatilanne lastensuojelussa. Toisaalta vanhempien 
aggressiivisuus viranomaisia kohtaan sekä oikeudenkäyntien ja erilaisten tutkintapyyntöjen 
määrä alkaa olla pitkäaikaisuutensa vuoksi monimutkaistava tekijä. Lisäksi asianajajien ja 
isovanhempien poikkeuksellisen vahva rooli vaikuttaa tilanteessa. Palveluiden 
kohdentaminen on ollut jatkuvasti haasteellista. Vanhemmat toivovat lastensuojelulta jotakin, 
mutta lastensuojelu ei osaa tarjota oikeanlaista tukea. Lapsille tarjottu tuki ei ole vastannut 
tarkoitustaan, koska lapset ilmaisivat siellä vanhempien näkökulmasta asioita, jotka eivät 
pitäneet paikkaansa. Monenlaista sovittelua on tarjottu, mutta se on haasteellista 
vanhempien aggressiivisuuden vuoksi. Vartija neuvotteluissa estää tilanteen eskaloitumisen, 
mutta varsinaista keskusteluyhteyttä ei ole saatu aikaan. Laki lapsen huollosta, tapaamisesta 
ja asumisesta sekä lastensuojelulaki ovat ristiriidassa keskenään. Jatkuvat 
lastensuojeluilmoitukset rasittavat lasten tavallista arkea. He joutuvat erilaisiin prosesseihin 
osapuoliksi mukaan tahtomattaan. Lapsen oikeuksien näkökulma ei pääse ristiriidassa esille 
ja tilanne jatkuu edelleen. 

Tilanteen harvinaisuus: 3 Palveluiden saatavuus: 4 Juridishallinnollinen monimutkaisuus: 3. 

Pisteitä yhteensä 10: konsultaatio OT-keskuksesta. 
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Tuloksia mittareiden kokeiluista 

Palaute saatu keskusteluin ja kokeilukuntiin lähetetyn kyselyn avulla 

Mittarien pistemäärät vastasivat intuitiivista arviota siitä, minkä tasoista 
sosiaalihuollon palvelua tarvitaan. 

Tilanteita arvioitiin samalla tavalla riippumatta siitä, tehtiinkö yhdennettyä vai 
pilkottua sosiaalityötä. Tilanteen harvinaisuuden arvioinnissa tuli eroja näkyviin. 
(Huomioitava OT-keskusvalmistelussa) 

Mittareita voi hyödyntää synteesin välineenä laajemman arvion osana. 

Mittarit toimivat reflektiivisen ajattelun ja tilanteen jäsentämisen tukena 

Mittarien kieli ei avautunut asiakkaille  kehittämisen kohde, mikäli  

Mittarien avulla käyty keskustelu avasi muille ammattilaisille sosiaalityön arviointia 

Mittarit olivat monikäyttöisiä: kokeiluja vireilletulovaiheessa, palvelutarpeen 
arvioinnissa, huostaanoton purkamisessa ja sijaishuollon muutoksessa 
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Sosiaalihuollon porrasteisuus työryhmä THL 
 https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/lapsi-ja-perhepalveluiden-
muutosohjelma-lape-/kansalliset-tyoryhmat-2018 
 

Työryhmän lopputuotoksesta kirjoitetaan työpaperi, johon liitetään kuvallinen esitys 
porrasteisuudesta (vrt. perhetyön ryhmän kolmiokuva) 

Tuotos esitellään LAPE:n yhteiskehittämispäivillä Kuopiossa 21.–22.11.2018.  

 

Työryhmän tehtävänanto: 

kartoittaa käytössä olevia tapoja ryhmitellä asiakastarpeita sekä tehdä ehdotus kansallisesti 
yhtenäiseksi tavaksi kuvata asiakastarpeita ja -ryhmiä   

selkiyttää sosiaalihuoltolain mukaisen erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen määrittelyä ja 
suhdetta lapsen suojelun tarpeeseen  

jäsentää sosiaalihuollon porrasteisuutta lasten, nuorten ja perheiden kokemusten ja 
osallisuuden näkökulmasta 

selkeyttää omatyöntekijän tehtäviä ja roolia ja periaatteita, joiden mukaan lapselle ja 
perheenjäsenille määritellään omatyöntekijä silloin kun lapsilla ja perheenjäsenillä on 
asiakkuus useissa eri palveluissa  mm sosiaalihuollossa ja terveydenhuollossa 

liittää porrasteisuutta koskeva työ perhekeskukseen liittyvään kehittämistyöhön, 
monialaiseen arviointiin liittyvään kehittämistyöhön, lastensuojelun systeemisen mallin 
tuomiin muutoksiin sekä osaamis- ja tukikeskuskehittämiseen liittyvään kehittämistyö  
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Sosiaalihuollon porrasteisuus työryhmä   
Teema 1: Tuen tarpeen ja sen arvioimisen porrasteisuus 

Teema 2: Arvioinnista ja koordinoinnista vastuussa olevat ammattilainen tuen eri 
tasoilla 

Lähityöntekijä universaalipalveluissa 

Omatyöntekijä: sosiaalihuoltolain mukainen varhainen/ehkäisevä tuki 

Omatyöntekijä sosiaalihuoltolain mukainen erityinen tuki  

Lähityöntekijän, omatyöntekijän ja vastuusosiaalityöntekijän nimeäminen, vastuut 
ja hyvät siirtymäkäytännöt 

Lähityöntekijän, omatyöntekijän ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen 
vastuusosiaalityöntekijän tehtävät palvelutarpeen arvioinnissa sekä palvelun 
koordinoinnissa/suunnittelussa 
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OT-keskukseen paikantuvia asiakasryhmiä/asiakokonaisuuksia 
 

Terveydenhuollon OT asiakkuudet  

Lapseen tai nuoreen kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö tai muu väkivalta, tai sen epäily 

Korkean riskin väkivallan uhan alla elävät lapset ja perheet (ns. perhesurmien ehkäisy) 

Vakaviin ja harvinaisiin rikoksiin (väkivalta ja henkirikokset yms.) syyllistyneiden lasten ja nuorten tutkiminen 
ja hoito 

Vaikeasti vammaisten ja kehitysvammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä vaativaa erityisosaamista 
edellyttävät monialaiset erityispalvelut  

Erityisen vaativan lastensuojelun monialaiset sijaishuollon yksiköt 

Vaativinta erityisosaamista edellyttävät lastensuojelun avohuollon palvelut (esim. monisukupolvisesti asioivat 
ns. VIP-asiakkaat) 

Vaativinta erityisosaamista edellyttävät maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijalasten, nuorten ja heidän 
perheidensä palvelut (esim. konfliktialttiiseen kunniakäsitykseen liittyvä vakava väkivallan uhka, ihmiskaupan 
uhrit, pakkoavioliitot, vaikeasti traumatisoituneiden lasten ja heidän perheidensä hoito ja tuki) 

Erityisen vaativat eropalvelut (Pitkittyneet ja komplisoituneet eroprosessit) 

Vaativinta erityisosaamista edellyttävät lasten ja heidän perheidensä sekä vauvaa odottavien perheiden 
päihdehuollon erityispalvelut  
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