
Moniammatillisen psykososiaalisen
tuen arviointi: Konsultaatioryhmä

Pakolaistaustaisten asiakkaiden on vaikea saada apua mielenterveysongelmiin. Van-
taalla on haluttu parantaa ja nopeuttaa pakolaisasiakkaiden pääsyä mielenterveyspal-
veluihin moniammatillisen psykologien konsultaatioryhmän avulla.

Vantaan Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimistossa ei työskentele omaa psykologia
tai muuta mielenterveyden asiantuntijaa, joten ryhdyttiin miettimään miten olemassa
olevia resursseja hyödyntämällä perheet voisivat saada psykososiaalista tukea kotou-
tumiseensa.

Konsultaatioryhmä koottiin peruspalveluiden psykologeista, ja se kokoontuu säännölli-
sesti noin kerran kuussa. Näin voidaan reagoida nopeammin asiakkaiden avuntarpeeseen
ja löytää tehokkaammin heille sopivia palveluita. Psykologien konsultaatio ennaltaehkäi-
see ongelmia ja niiden kärjistymistä sekä tarvittaessa ohjaa oikeisiin palveluihin.
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2. Mikä on konsultaatioryhmä?

Konsultaatioryhmän tarkoitus ja tavoite

- Yhteisen keskustelun avulla voidaan löytää sopivia tukipalveluita asiakkaalle/perheelle ja
voidaan neuvotella, kuinka asian kanssa tulisi edetä.

- Konsultaation avulla Myp:n työntekijät saavat keinoja ja välineitä toimia perheiden kanssa
ja psykologit saavat tietoa perheiden kanssa esiintyvistä ongelmista ja tilanteista.

- Konsultaatioryhmän avulla voidaan ennakoida perheissä mahdollisesti tulevia ongelmia.

- Konsultaatioryhmä toimii osana varhaista puuttumista ja varhaista tukea. Ryhmän avulla
voidaan ehkäistä ongelmien kärjistymistä mm. kevyiden psykologipalveluiden avulla.

- Tiedon jakaminen maahanmuuttaja-asiakkaiden, maahanmuuttajaperheiden ja perheenyh-
distämisperheiden kanssa työskentelyssä esiintyvistä huolista ja ongelmista, mutta myös
perheiden myönteisten kokemusten löytäminen ja maksimointi.

3. Miten konsultaatioryhmä toimii?

a) Konsultaatioryhmän säännölliset tapaamiset

Konsultaatioryhmä kokoontuu sovittuina ajankohtina säännöllisesti noin kerran kuussa Maahan-
muuttajien yhteispalvelutoimistossa. Konsultaatioryhmässä perheiden asioita käsitellään nimettö-
mästi tapaustasolla.

Konsultaatioryhmän kokousten sisältö

- Vantaalle tulossa olevat uudet perheenyhdistämisperheet, käsittäen perheenkokoajan tilanteen.

- Vantaalle saapuneet uudet perheenyhdistämisperheet ja heidän tilanteensa.

- Muiden konsultaatiota vaativien asiakkaiden/asiakasperheiden tilanne.

1. Konsultaatioryhmän jäsenet

Psykologipalveluiden esimies

Johtava koulupsykologi, perusopetus

Kieli- ja kulttuuriryhmien konsultoiva koulupsykologi, perusopetus

Johtava psykologi, perhe- ja nuorisoneuvola

Maahanmuuttajapalveluiden johtaja, Maahanmuuttajien yhteispalvelutoimisto MYP

Sosiaalityöntekijä, MYP

Terveydenhoitaja, MYP

Ohjaaja, MYP
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Säännöllisten kokousten ohella konsultaatioryhmän jäseniä voi konsultoida myös puhelimitse
nimettömästi tapaustasolla. Konsultaatioryhmään voi ottaa yhteyttä milloin tahansa perheen
Myp:n asiakkuuden aikana. Mikäli Myp:ssä on huoli perheestä tai asiakkaasta, tilannetta arvioidaan
Myp:n työntekijöiden kesken. Tämän jälkeen asiakaspalaverissa sovittu vastuutyöntekijä ottaa
konsultaatioryhmän jäseneen yhteyttä. Konsultaatioryhmään otetaan yhteys perheen tarpeen ja
huolta aiheuttavan perheenjäsenen iän perusteella seuraavan taulukon mukaisesti:

b) Asiakasperhe mukana konsultaatioryhmässä

Toinen toimintamuoto on perheen mukaantulo konsultaatioryhmän tapaamiseen ns. kahden ker-
roksen mallin mukaisesti. Tässä vaiheessa perheeltä tai asiakkaalta kysytään lupa luovuttaa häntä
koskevia tietoja konsultaatioryhmän jäsenille. Konsultaatioryhmän jäsenet sekä asiakkaan asioita
hoitavat työntekijät käyvät tilanteen yhdessä läpi. Tämän jälkeen asiakkaan palveluohjauksen ja kon-
sultaation tarpeen mukaan asiakas tai perhe voidaan ottaa mukaan konsultaatioryhmän tapaamiseen.

Konsultaatioryhmä koostuu perheen kanssa työskentelevistä työntekijöistä Myp:ssä sekä konsul-
taatioryhmän psykologeista asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti.  Tavoitteena on löytää asiakkaal-
le sopivia palveluita.

Psykologi-
palvelut

Perusopetuksen
psykologit

Perhe- ja
nuorisoneuvola

Alle kouluikäinen
lapsi

X

Kouluikäinen lapsi X

Nuori (yli 13-v.) X X

Vanhemmuuden tuki X X

Koko perheeseen
liittyvä asia

X
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Konsultaatioryhmän keskeiset tavoitteet ja toiminnot

HUOLI PERHEESTÄ TIETO PERHEENYHDISTÄMISESTÄ

KONSULTAATIORYHMÄ

Ongelmien ennakointi
Varhainen puuttuminen ja tuki

Työkaluja asiakastöihin
Ohjaus palveluihin

Seuranta
Perheen voimavarojen vahvistuminen


