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Lastensuojelun virka-aikainen päivystys ”pilotti”

Tavoitteet:

• lastensuojelun arviointityön ja suunnitelmallisen sosiaalityön 
rauhoittuminen perustyölle

• sujuva, keskitetty päivystystoiminta : yksi yksikkö, yksi 
rajapinta sosiaali- ja kriisipäivystykseen

• tasalaatuinen palvelu/arviointi

• yksi yhteinen puhelinnumero yhteistyökumppaneille
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Riskit:

• ”tuplapäivystys”

• työaikojen venyminen virka-ajan ulkopuolelle

• siirrot sosiaali- ja kriisipäivystykseen

• päivystyksellisyyden erilaiset määrittelyt

• mahdollinen pirstaleisuus asiakkaiden ja 
yhteistyökumppaneiden näkökulmasta?

• tiedonkulku, yhteistyö vastuusosiaalityöntekijän kanssa
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Arvioinnin tulokset

1. Lastensuojelun arviointityön ja suunnitelmallisen 
sosiaalityön rauhoittuminen perustyölle

2.   Keskitetyn päivystystoiminnan sujuvuus

3.   Palvelun tasalaatuisuus

4. Palvelun tasalaatuisuus

Mitä tarkoittaa päivystyksellisyys ja välitön vaara
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Asiakkaiden elinvoiman vahvistuminen;
Laadukas asiakastyö tukipalveluissa 

Vaikutusten arviointi/lastensuojelun yhteinen arviointi

1. Tiimin itsereflektion kehittäminen: Case-työskentelyn kehittäminen 

tiimeittäin 

 koulutus/työpaja vuoden 2016 aikana

2. Asiakkaan hyvinvoinnin muutos ja sen arviointi: Hyvinvoinnin 

arvioinnin mittarin kehittäminen yhteistyössä perhetyön, Kuuselan 

perhekuntoutuskeskuksen, avohuollon sosiaalityön ja Kuntaliiton 

kanssa  

 Pilotin arviointi ja koulutus koko Vantaalle

3. Arviointimallin ja -työskentelyn jalkauttaminen tukipalveluihin  -> 

kehittämishanke/pilotti 2016, lastensuojelun yhteinen arviointi –

koulutus laajasti Vantaalla
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Uudistuvat ja innovatiiviset palvelut

 Kehitetään toiminnan rakenteita vastaamaan sosiaalihuoltolain 
vaatimuksiin 
 Jokaisessa tiimissä tehdään myös shl:n mukaista perhetyötä, 

palvelutarvetta kartoitetaan ja tiedotetaan johtoa asiakastyön tilanteesta

 asiakkaiden omatoimisuutta ja omaa vastuuta tuetaan. Kaikissa 
palveluissa ja toiminnoissa lisätään asiakaslähtöisyyttä sekä 
asiakkaan osallisuutta.
 Lasten kokemusasiantuntijaryhmää käytetään ja kehitetään

 Asiakkaiden vahvaa osallisuutta arvioinnissa tuetaan mm. vaikutusten 
arviointilomakkeet

 Avoin dokumentointi

 Perhekuntoutuksen ja tehostetun perhetyön kehittäminen ja 
kilpailutus
 Selkiytetään perheiden kuntoutuksen eri toiminnot ja palvelumuokataan

omia palveluja
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Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon 
kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi sopimuskaudella

Lastensuojelun sijaishuollon vaativan laitoshoidon tavoitteet:

• Lapsen sosiaalisen lähiverkoston vahvistuminen

• Lapsen/nuoren sitoutuminen sijoituspaikkaan ja hoitoon

• Lapsen/nuoren kuntoutuminen ja sijaishuollon tarpeen 
väheneminen

• Peruskoulun päättötodistuksen saavuttaminen ja jatko-
opintojen edellytysten saaminen
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Vaikuttavuuden arviointi sijaishuollon hankinnoissa

Seurattavat asiat:

• perhetyön onnistuminen

• luvattomien poissaolojen määrä

• pysyvyys sijoituspaikassa suunnitellun hoitojakson aikana

• sijaishuollon hoitovuorokausien määrä/lyhentyneet 
hoitojaksot

• koulunkäynnin suorittaminen suunnitellusti

• henkilöstön sitoutuminen

• asiakastyytyväisyskyselyn tulokset

• hoitovuorokausihinta

Lisäksi on tarkastettu ilmoitettu henkilöstömitoitus suhteessa 
todellisuuteen
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Kiitos!



Vantaan kaupunki

Toimiala

Osoite

puhelinnumero


