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TÄNÄÄN

Tervetuloa ja esittäytymiset

Ajankohtaiset asiat LAPEsta

Pilottien esittelyt: Akaa, Pirkkala, Sastamala

Monitoimijaisen arvioinnin kehittämistyön tuotoksia -
learning café -työskentely

N. klo 14.00 Kahvia ja pullaa

Ryhmätyöskentelyn purku



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

Perhekeskustoimintamallin alta:

www.lapepirkanmaa.fi

http://www.lapepirkanmaa.fi/
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Pirkanmaan LAPEn järjestämää koulutusta syksyllä 2018

Monialainen työskentely OT-asiakkuuksissa ja yhteistyöalueen rakenteissa 
valtakunnallinen yhteiskehittämispäivä 26.10.2018 klo 9-16 Lehmus-sali, 
pääkirjasto Metso, Tampere Ilmoittautuminen 
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/17022/lomake.html

Pirkanmaan LAPE-hankkeen loppuseminaari 7.-8.11.2018 Tampere-talo 
Ilmoittautuminen: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/17197/lomake.html

Väkivallan ehkäisy kunnissa ja maakunnassa -koulutus 3.12.2018. Ilmoittautumiset 
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16999/lomake.html

Kehittämisestä käytäntöön -työpaja. Suuntaviivoja monitoimijaiseen työskentelyyn 
lapsiperheiden lasten ja aikuisten kanssa 13.12.2018 klo 8.30-16.00 Lehmus-sali, 
pääkirjasto Metso, Tampere 
Ilmoittautuminen: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16939/lomake.html

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/17022/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/17197/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16999/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16939/lomake.html
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LAPE-kehittämistyön juurruttaminen ja jalkauttaminen 2019 -->

LAPE-hankkeen päättyessä halutaan STM:n taholta tukea muutostyön jatkuvuutta ja 
juurtumista. Osana ministeriön tukea rahoitetaan LAPE-muutosagenttien työn 
jatkumista. 

• Tehtävänä on varmistaa kehittämistyön jatkuminen ja muutostyön juurtuminen 
omilla alueillaan. 

• Osallistuminen tiiviisti oman alueensa sote-uudistuksen valmisteluun lapsi- ja 
perhepalveluiden kokonaisuuden osalta.

Valtionavustuksen edellytyksenä on LAPE-ryhmien toiminnan jatkuminen. 

Yhteistyössä tulevien kunta-agenttien kanssa muutosagenttien tehtävänä on 
kuntien ja tulevan maakunnan sivistys- ja sote-toimen yhdyspintatyön 
konkretisoiminen yhteistyön rakenteiden ja toimintamallien valmistelun kautta

• OKM rahoitus, viidelle yhteistoiminta-alueelle, kuten VIP-verkostot

Muutosagentit ovat mukana toteuttamassa oman alueensa sivistystoimen ja sote-
toimen päättäjille ja johtajille suunnattuja LAPE-Akatemioita, joissa luodaan ja 
vahvistetaan alueen johdon yhdyspintaosaamista ja lapsilähtöistä tahtotilaa. 

Systeemisen lastensuojelun levittäminen jatkuu: kouluttajakoulutukset

Perhekeskusagentit

Lapset puheeksi –menetelmäkoulutukset



Monitoimijaisen arvioinnin ja 
työskentelyn kehittäminen 

Pirkanmaan 
LAPE-hankkeessa 

2017-2018
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Monitoimijaisen työskentelyn kehittäminen Pirkanmaan 
LAPEssa

Akaa

• Palvelutarpeen arvioinnin tiimirakenne (”Triot”)

• Arviointimenetelmät ja kirjaamiskäytännöt

Pirkkala

• Neuvolan ja sosiaalityön yhteistyö

• Lapsen oma yhteenveto palvelutarpeen arvioinnissa

Sastamala

• Palvelutarpeen arvioinnin tiimirakenne

Lisäksi perhekeskus- ja erityistason palveluiden pilotit esim. 

• Yhteiskirjaamispohja, yhteistyö Kelan kanssa, johtamisrakenteet jne.

Kehittämistyöryhmä 8/2017 

• Kehittämistoimenpiteet:

• Alkuvaiheen arvioinnin kehittäminen

• Monitoimijaisen yhteistyön rakenteiden kehittäminen

• Yhteisten kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen

Kehittämistyöryhmä 2/2018 

• CA-mallin yhteiskehittäminen Australian toimijoiden kanssa 

tavoitteena yksi, yhteinen viitekehys kaikille lapsiperhepalveluiden 

toimijoille

• Yhteistyö Yksi lapsi yhteinen tilannekuva -työryhmän kanssa

Valtakunnallinen 

taso

Paikalliset pilotit

Maakunnallinen 

taso
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Lapsen ja perheen kohtaamisia
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Valtakunnallinen kehittämistyö: CA-malli
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Monitoimijaisen yhteistyön prosessi

Verkoston 
kokoaminen 
yhteistyöhön

Yhteinen 
suunnitelma ja 

yhteinen työskentely 
perheen kanssa

Kohtaaminen 
ja 

puheeksiotto
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Monitoimijaisen yhteistyön prosessi - learning café

Kahvilapisteet:

1. Monitoimijaisen yhteistyön prosessi ja 
asiakkuuspolku, lähityöntekijän ja 
omatyöntekijän määritelmiä (3 ehdotusta)

2. Avainhenkilöjärjestelmä ja muut konsultointimallit

3. Asiakas- ja palveluohjaus/monenlaista apua 
tarvitsevat lapset ja perheet

4. Yhteiskirjaamispohja ja verkostopalaverin 
pelisäännöt

5. Asiakaslähtöisyys ja asiakasosallisuus
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Learning café -työskentelyn kysymykset

1. Miltä toimintamalli näyttää oman työtehtäväsi 
näkökulmasta?

2. Mitä esitetyn toimintamallin toteuttaminen edellyttää
työntekijältä, palvelujärjestelmältä, lainsäädännöltä, 
asiakkaalta?

3. Muita huomioita, kehittämisehdotuksia jne.?
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Learning café 1: Lapsen tai nuoren asiakkuuspolku
lapsiperhepalveluissa

Asiakaskohtaamisia 

peruspalveluissa

Lakisääteiset palvelut

Muut perheiden 

hyvinvointia edistävät 

palvelut ja toiminnot

Lapsen/nuoren/

perheen tilanteen 

puheeksiotto ja 

arviointi

Lapsi/vanhempi tai  

lähityöntekijä ottaa 

tilanteen puheeksi

Verkoston kokoaminen yhteistyöhön

Perheen kanssa sovitut toimijat perheen 

lähipiiristä ja lapsiperheiden/aikuisten palveluista

Esi- ja perusopetus-ikäisellä/toisen asteen 

opiskelijalla tarvittaessa yksilökohtaisen 

opiskeluhuollon monialainen asiantuntijaryhmä

Tarvittaessa sosiaalihuoltolain mukainen 

palvelutarpeen arviointi (asiakasohjauksen 

kautta)

Lisäksi tarvittaessa erityistason arvioinnit

Tuki arkeen ja/tai palvelut perhekeskus- tai erityistasolta

Yhteinen 

suunnitelma, 

sen toteutus ja 

arviointi 

yhdessä 

verkostona, 

omatyöntekijän 

määrittely, 

lähityöntekijä 

mukana

Konsultointi

Lähityöntekijä/omatyöntekijä/verkosto konsultoi tarvittaessa avainhenkilöitä tai muita perhekeskuksen tai 

erityistason työntekijöitä
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Learning café 1: Toimijoiden rooleja

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3

Perhe-

keskuksen 

asiakas 

Perhekeskusverkoston palveluita käyttävä lapsi tai nuori ja hänen perheensä (ikärajat 

määritellään palvelukohtaisesti) tai lasta odottava perhe.

Lähi-

työntekijä

Lapsen/nuoren/vanhemman/perheen arjessa mukana oleva peruspalveluiden työntekijä. 

Asiakas voi itse määritellä lähityöntekijänsä ja asiakkaalla voi olla useitakin lähityöntekijöitä

Kun useamman 

lähityöntekijän on tarpeen 

tehdä yhteistyötä, sovitaan 

heidän ja asiakkaan kesken, 

kuka toimii koordinoivana 

lähityöntekijänä

Oma-

työntekijä

Lapselle 

asiakkuusprosessissa 

nimetty 

perhekeskusverkoston 

tai erityispalveluiden 

työntekijä, joka vastaa 

lapsen ja perheen 

asiakkuusprosessien 

kokonaisuudesta ja 

verkostoyhteistyön 

koordinoinnista.

Sosiaalihuollon palveluihin 

siirtyvälle lapselle nimetty 

perhekeskusverkoston tai 

erityispalveluiden työntekijä, 

joka toimii yhteyshenkilönä 

asiakkaalle sekä vastaa 

lapsen ja perheen 

asiakkuusprosessien 

kokonaisuudesta ja 

verkostoyhteistyön 

koordinoinnista.

Perheelle asiakkuusprosessissa 

nimetty perhekeskusverkoston tai 

erityispalveluiden työntekijä, joka 

vastaa lapsen ja perheen 

asiakkuusprosessien 

kokonaisuudesta ja 

verkostoyhteistyön koordinoinnista. 

Lisäksi sosiaalihuollon asiakkaana 

olevalle lapselle/vanhemmalle 

nimetään omatyöntekijä, joka voi 

toimia myös koko perheen 

omatyöntekijänä.
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Avainhenkilön tehtäviä

• Lapsen ja perheen 

lähityöntekijän konsultointi 

asiakastilanteissa

• Arvioi lapsen ja perheen 

tilannetta yhdessä perheen, 

lähityöntekijän ja mahdollisen 

omatyöntekijän kanssa

• Auttaa teoriatiedon 

soveltamisessa käytäntöön

• Auttaa arvioimaan, milloin 

tarvitaan lisäselvittelyjä ja/tai 

jatkotoimenpiteitä

• Kuuluu alueelliseen ja 

maakunnalliseen 

avainhenkilöverkostoon ja 

osallistuu maakunnalliseen 

kehittämistyöhön

Learning café 2: Avainhenkilön tehtävät

Avainhenkilö 
= asiakastyötä tekevä 

työntekijä, 

joka toimii tietyn alan 

substanssiosaajana 

osana omaa työtään

Avainhenkilön 

työmuotoina 

• puhelinkonsultaatiot

• työparityöskentely

• yhteiset kotikäynnit

• palveluohjaus

• verkostotyö

• vertaisryhmät

• jne.
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Learning café 2: Avainhenkilöverkosto lähityöntekijän tukena 

Lastensuojelun 

avainhenkilö

Nepsy-

avainhenkilö

Monikulttuurisuus-

avainhenkilö

Lastenpsykiatrian 

avainhenkilö

Nuorisopsykiatrian 

avainhenkilö

Vammais-

palveluiden 

avainhenkilö

Parisuhde- ja 

eroauttamisen 

avainhenkilö

OT-

asiantuntija

Lähisuhdeväkivallan 

avainhenkilö

Muu, mikä?

Aikuisten 

palveluiden 

avainhenkilö

Lähityöntekijä

Lapsi ja perhe

Harrastustoiminnan 

avainhenkilö

Päihdetyön 

avainhenkilö
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Learning café 3: Paljon tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden 
tilanteen arviointi (asiakas- ja palveluohjaus)

Päivystysringin vakituiset toimijatahot:

• Palveluohjaaja

• Lapsiperheiden sosiaalityöntekijä (sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut)

• Aikuissosiaalityön edustaja

• Sosiaaliohjaaja 

• Kotipalvelun yhteyshenkilö

• Perhetyön esimies

• Kasvatus- ja perheneuvonnan sosiaalityöntekijä 

• Kasvatus- ja perheneuvonnan psykologi 

• Psykiatrinen sairaanhoitaja

• Mitä muita tahoja?

Neuvoteltavia (onko järkevää linkittyä vakituiseen kokoonpanoon):

• Neuvola-/kouluterveydenhuollon/opiskeluhuollon edustajat

• Varhaiskasvatuksen/esi- ja perusopetuksen/toisen asteen koulutuksen edustajat

• Jos eivät linkity asiakas- ja palveluohjaukseen rakenteellisesti, niin sovittava 
käytänteet, joilla näistä palveluista tullaan yhteiseen työhön.

Asiakasohjauksen työn tukena: avainhenkilöt, sovittu rakenne ja malli muiden 
palvelujen konsultointiin ja yhteistyöhön.

• Yhteiset neuvotteluajat, sovitut konsultointiajat
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Learning café 4: Yhteiskirjaamispohja
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Learning café 4: 
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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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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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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Learning café 5: 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.



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


