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Asiakaslähtöistä työskentelyä yhdessä
Lapsi ja perhe
asiantuntijoina

Rajapinnoista
yhdyspintoja

Tunnustetaan myös
läheisverkostojen ja
vertaistuen merkitys

Verkoston kokoonpano
sovitaan perheen
kanssa, mukaan vain
perheen kannalta
olennaiset toimijat

Asiakas on
aina
oikealla ovella

Kohtaaminen
ja
puheeksiotto

Apu ja tuki lähelle
perheiden arkea,
oikea-aikaista apua,
ei pompottelua
palvelusta toiseen

Huomaa hyvä
lapsessa ja
vanhemmassa
Kohtaaminen myönteistä
vahvistamalla, avoimella
asenteella, aidosti arvostaen ja
monimuotoisten perheiden
tarpeet huomioiden
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Verkoston
kokoaminen
yhteistyöhön

Yhteinen
suunnitelma ja
yhteinen työskentely
perheen kanssa

Yksi lapsi
yhteinen
tilannekuva
Kaikki verkoston
jäsenet saavat
yhteisen kirjallisen
suunnitelman,
nimetään koordinoiva
työntekijä

Konkreettisia tekoja
yksin ja yhdessä
Yhteisen suunnitelman
toteutus yhteistyön
mahdollisuuksia
monipuolisesti hyödyntäen

Avainhenkilöverkosto lähityöntekijän tukena asiakasprosessissa

Avainhenkilö
Asiakastyötä tekevä ammattilainen,
joka toimii tietyn erityisalan osaajana
osana omaa työtään
Avainhenkilön tehtäviä esim.
• 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
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Avainhenkilön
työmuotoina:
• Puhelinkonsultaatiot
• Työparityöskentely
• Yhteiset kotikäynnit
• Palveluohjaus
• Verkostotyö
• Ryhmämuotoinen työ
• jne.

Esimerkkejä avainhenkilöistä
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SuuntimaTyökalu monitoimijaisesta yhteistyöstä hyötyvien asiakkaiden tunnistamiseen

Suuntima on verkossa toimiva työkalu järjestelmälliseen ja yhdenmukaiseen
tapaan määrittää asiakkuuksia
• Asiakas ja ammattilainen käyttävät yhdessä asiakasvastaanotolla, molemmille
on omat kysymyksensä. Asiakas arvioi omaa elämäntilannettaan ja sen
kuormittavuutta; ammattilainen arvioi asiakkaan tilannetta hoidon/tilanteen
vaativuuden näkökulmasta.
• Suuntima tunnistaa erilaisia asiakkuuksia – omatoimi-, yhteisö-,
yhteistyö- ja verkostoasiakkuuksia.
• Suuntimatulos ohjaa asiakasta ja ammattilaista valitsemaan asiakkaalle
sopivimman polun palveluineen. Vaikuttaa hoidon järjestelyihin, ei hoitoon.

Suuntiman asiakas –kysymykset eivät palvele tarvetta lapsiperheiden
kokonaistilanteen kartoittamisessa. Siksi Suuntimaan on kehitteillä asiakkaan
kysymysten rinnalle ns. perheasiakkaan kysymykset.
• Pilotoinnit Tre lasten ja nuorten poliklinikka, Tays lastenpsykiatria, Tays lasten
DM-poliklinikka ja Tays sisätauti -poliklinikka (DM1 nuoret).
Jos haluat Suuntiman käytön osaksi oman yksikkösi toimintaa, ota yhteyttä PSHP:n
perusterveydenhuollon yksikköön. Lisätietoja antaa Leena Kuusisto
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Suuntima

Yhteiskirjaamispohja
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Maria Antikainen

Linkki lomakkeelle
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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
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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 ja vahvistaa hänen
toimijuuttaan.
Puheenjohtaja huolehtii neuvottelun ilmapiiristä ja puheenvuorojen tasapuolisesta jakamisesta:
Huomioidaan, että kaikki tulevat kuulluiksi.
Lähtökohtana on lapsen ja perheen oma käsitys tilanteestaan ja tuen tarpeestaan. 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) yhteenvedon/suunnitelman 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.

Hyvän neuvottelun vinkit -kirjanmerkki
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Esimerkki 1: Pirkkalan pilotti
Neuvolan perheohjaajan kotikäynnit kaikkien ensisynnyttäjien perheisiin ennen ja jälkeen lapsen
syntymän

Tuki jo ennen lapsen syntymää
Lapsi keskiöön
Palvelu perheen omaan ympäristöön, kotiin

Perheille vapaaehtoista
Yhdistetään neuvolan ja sosiaalityön työtapoja
• Kotikäynnillä käsitellään palvelutarpeen arvioinnin teemoja ja
neuvolassa kerättyjä tietoja

Tavoitteena:
• Antaa tietoa lapsiperheiden palveluista
• Herätellä vanhempaa pohtimaan lapsensa tarpeita ja kiinnittämään huomiota, mitä vauva viestii
• Keskustella vanhemman kanssa perheohjaajan tekemistä havainnoista
• Yhteenveto, johon voidaan myöhemmin tarvittaessa palata
• Riittävyyden tunne lisää vanhemman voimavaroja ja uskoa osaamiseensa
• Kynnys hakea palveluita madaltuu
• Koti on luonteva paikka keskusteluun
• Raskaampien palveluiden tarve vähenee, kun tukea on saatu ajoissa

Esimerkki 2: Akaan Trio-työskentely

Työskentelytapa, joka kokoaa
yhteen
• virka-aikaisen
päivystyksen
• kiireellisen avun arvioinnin
ja järjestämisen
• erilaisten yhteydenottojen
käsittelyn
• palvelutarpeen arvioinnin
Lapsiperhepalveluiden
kahdesta tiimistä
muodostetaan 3 hengen
ryhmiä, jotka vastaavat edellä
mainituista tehtävistä viikon
kerrallaan.
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Lapsiperhepalveluiden tiimirakenne
Perhekeskustiimi
 Tiimin vetäjä sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja (ei mukana
trioissa)
 1 sosiaalityöntekijä
 1 sosiaaliohjaaja (50%)
 2 psykologia (ei mukana trioissa)
 2 perheneuvojaa (sostt)
 2 perhetyöntekijää
Lastensuojelutiimi
 Tiimin vetäjä sosiaalityöntekijä
 4 sosiaalityöntekijää
 1,5 sosiaaliohjaajaa
 2 perhetyöntekijää
 2 perheavustajaa (ei mukana trioissa)

 Nopeuttaa työskentelyä ja perheen avun saantia
 Sama työntekijä jatkaa perheen kanssa arvioinnin
jälkeen
 Moniammatillisuus

Monitoimijainen yhteistyö LAPE Päiväperho –pilotissa:
Päihdepalveluiden maakunnallinen kehittäminen

Perhetukikeskus Päiväperhon toiminnassa keskeistä on asiakkaan arjessa
toteutuva palveluiden tiivis nivoutuminen, moniammatillinen tiimityö ja
asiakkaan kannattelu rinnalla kulkijan roolissa. Asiakas hyötyy palveluiden
tarkoituksenmukaisesta kokonaisuudesta, jossa yhdistyvät raskauserityinen
päihdeosaaminen sekä päihde-erityinen raskauden seuranta ja
vanhemmuuden tukeminen.
Vaikka kunnat ja niiden päihdepalvelut ovat hyvin erilaisia, näyttäytyvät
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 vastuunottoa.
Oleellista on luoda asiakkaalle yhtenäinen ja turvallinen tiimi, jossa yhdistyvät
luottamuksen, turvan ja hoivan kokemus sekä haastavan elämäntilanteen
vaatima erityisosaaminen. Kaikki elementit eivät ole siirrettävissä, vaan
esimerkiksi eri palveluista koostuva yhtenäinen tiimi ja lähityöntekijän
rinnalla kulkijan roolin tulisi toteutua asiakkaan lähipalveluissa, joiden
tueksi voidaan tarvittaessa jalkauttaa erityisosaamista.
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