
LASTENSUOJELUN JA LASTENPSYKIATRIAN YHTEINEN 
KEHITTÄMISTYÖ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

LEENA REPOKARI, LINJAJOHTAJA, LASTENPSYKIATRIA

HYKS LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET



HAVAITTUJA SEIKKOJA JA ONGELMIA

• lps esh potilaat usein ls asiakkaita tai sosiaalipalveluiden 

tarpeessa

• lps hoidossa olevilla lapsilla usein erityisiä tarpeita 

liittyen ympäristöön – vanhemmuuteen, kouluun 

 jo vuosia sitten havaittu ongelmat yhteistyössä: 

 tiedonkulun puutteet

päällekkäinen työ

väliinputoajat 

epäselvä työnjako

kuormittuneessa tilanteessa kukaan ei halua vastata asioista
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HAVAITTUJA SEIKKOJA JA ONGELMIA: MITÄ ON TEHTY

• hypoteesi: potilaan / asiakkaan saama hyöty jää heikoksi 

kun toiminnat eivät ole yhdessä koordinoituja ja 

suunniteltuja

• päätimme testata tätä hypoteesia:

– Hgin ls ja Hyks lps yhteinen lean-projekti keväällä 2014

– koottiin 10 yhteisen asiakkaan / potilaan prosessien tiedot, 

pantiin 10 (5+5) työntekijää kolmeksi päiväksi analysoimaan niitä 
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VASTUU, JATKUVUUS
Olennaiset prosessien epäkohdat, parantamistarpeet: Muutosehdotukset, korjaavat toimenpiteet,

tarvittavat parannukset prosesseihin:

• Lapsen, perheen kanssa työskentelee lukuisia henkilöitä, 

tahoja. Monta aikuista, paljon vaihtuvuutta.

• Kenellä on kokonaiskuva ja vastuu lapsen hoidosta? Vastuu 

ja kokonaiskuva lapsen hoidosta epäselvä tai vaihtuu liian 

usein. Lapsi/perhe ”ei kuulu kenellekään”  kukaan ei ota 

vastuuta. Kokonaisvastuu lapsen hoidosta puuttuu. Lapsen 

asiakkuus ja hoito, missä? Pene/lasten.psyk.polikl?

• Lapsen kokonaistilanteen hahmottaminen puutteellista, 

vaikka paljon ”häärääjiä”

• Missä luottamuksellinen, prosessinomainen, pitkäjänteinen 

työskentely lapsen kanssa? Kehen lapsi voi rakentaa 

luottamuksellista suhdetta, kun työntekijöitä on paljon ja ne 

vaihtuvat?

• Potilasprosessit eivät kokonaisina ole kenenkään hallussa, 

vain pätkäjohtamista. Ei palveluita vrt. ”ziljoona palvelua”

• Kukaan ei suunnittele pitkää jatkumoa  pysyvyys??

• Tiedonsiirto eri tahojen välillä vaikeaa, lapsen hoito kärsii, 

koska ei tiedetä kuka tekee mitä. Lapsen/perheen asioiden 

selvittely monessa paikassa  jotain jää huomioimatta.

• LS odotuttaa asiakasta. Ei selkeää suunnitelmaa jossa ajat 

määritelty. LS-ilmoituksen jälkeen: mitä seuraa ja milloin?

• Hoitosuunnitelmien ja/tai asiakassuunnitelmien puuttuminen. 

Asianmukaisen jatkosuunnitelman puuttuminen lps/ls osalta. 

Konkreettisten suunnitelmien/tavoitteiden puuttuminen.

• Rakenteessa on aivan liikaa rajapintoja  turvattomuutta, 

jatkuvat henkilövaihdokset lapsen kannalta. Lapsella ei 

pysyviä työntekijäsuhteita.

1. Palvelulupaus: hoito-

/asiakassuunnitelma tehtävä tietyssä 

kohtuullisessa ajassa ja 

Erilaiset palvelumuodot tutuiksi toisilleen.

2. Perusrunko hoito-/asiakassuunnitelmalle 

ja 

Pompottelupulmaan avuksi palvelujen 

keskittäminen?

3. Verkostoneuvottelun esityslista ja

Yhteinen palvelusuunnitelma 

lapselle/perheelle sis.kaikki. 

Rajapintatyöskentelyssä laaditaan yhteinen 

palvelusuunnitelma.

4. Yhteisen ymmärryksen löytäminen 

asiakkaan/potilaan parhaaksi.

Voiko organisaation rakenteisiin sidottuja 

työntekijävaihtoja välttää?

Määräaikaisessa hoidossa vastuu-stt ei 

vaihdu.



YLEISIÄ HAVAINTOJA

• Lapsi ja perhe on kulkenut monen toimijan kautta

• Lapsen ja aikuisen tukitahot eivät keskustele tai toimi 
yhdessä?

• Ei ole selvää näyttöä siitä, että lapselle olisi suunniteltu 
hänen tilanteeseensa tarkoituksenmukainen 
tuki/hoitopolku. Pikemminkin caset kertovat siitä, että 
uudelleen ja uudelleen joudutaan reagoimaan. 

• Lapsia pyöritetään taholta toiselle. 

• Millään taholla tai millään henkilöllä ei ole lapsen 
tilanteeseen sopivat tavoitteet, seuraavat askeleet tai 
casen juoni selkeänä hallussaan.



MIKSI TÄSSÄ OLI JÄRKEÄ, VAIKKA TYÖSKENTELY EI TUOTTANUT 
MITÄÄN UUTTA JA YLLÄTTÄVÄÄ TIETOA ?

• työntekijöitä autettiin fokusoimaan prosessin ongelmiin 

sen sijaan että olisi fokusoitu perheeseen tai 

työntekijöihin liittyviin ongelmiin  oman työn tarkastelua 

yleensä haittaava defensiivisyys väheni

• työntekijät tunsivat toiminnan sisällön syvällisesti, mikä 

auttoi heitä löytämään toimivia parannusehdotuksia 

(sellaisia jotka myös on mahdollista panna toimeen)

• kun psyk ja sos puolen työntekijät kävivät yhteisiä 

prosesseja läpi, ajattelutavat tulivat tutummiksi
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MITÄ TYÖSKENTELYSTÄ SEURASI?

• Lastenpsykiatrisen alkuarvioinnin ja lastensuojelun tarpeen 

arvioinnin tekeminen yhteistyönä

• Lasten päiväkuntoutus ja lps yhteistyö

• Yhteisten lasten kohdalla hoitosuunnitelma / 

palvelusuunnitelma yhdistetään  tehdään yhteinen 

muistio joka jaetaan kaikille

• johdon säännölliset yhteistyökokoukset joissa päivitetään 

tilannetta ja kehitetään toimintaa edelleen

• Vantaan kanssa sama prosessi alkoi syksyllä 2015 – nyt 

työskentelyvaihe meneillään

22.9.2016 10



MITÄ OPIMME

• työntekijöiden havaitsemat asiat eivät sinänsä olleet 

uusia tai tuntemattomia, mutta näkökulma oli erilainen ja 

ratkaisuehdotukset perustuivat käytännön kokemukseen

• uudistusesitysten vastaanotto oli myönteinen – tämä 

todennäköisesti johtui ainakin osittain siitä, että ne eivät 

tulleet johdolta vaan toisilta samaa työtä tekeviltä

• yhdessä tekeminen ja yhteisen ymmärryksen löytäminen 

edellyttää säännöllistä kommunikointia ja toisten 

kuuntelemista
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EDELLEEN ONGELMIA

• väliinputoajat näyttävät eri suunnista erilaisilta ja vastuiden 
jako ei aina ole helppoa – toki toisen tekemässä työssä on 
myös helpompi nähdä pulmia

• aito yhdessä tekeminen alkaa onnistua vain yhdessä 
tekemällä – se ottaa aikaa ja edellyttää johdolta sitoutumista, 
ohjeistusta, osallistumista ja asioiden uudelleen ajattelemista 
koko ajan

• ”hankalat asiakkaat” ovat usein kaikille yhtä hankalia –
hankaluus on pääasiassa työntekijässä heräävä tunne joka 
edellyttää erityistä tarkkuutta työssä

• ajattelumme on herkästi organisaatiolähtöistä ja 
perustelemme mielellämme muutoshaluttomuutta jollakin 
ulkoisella seikalla
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KESKEISIÄ KEHITTÄMISEN KOHTEITA 

• ASENNE

• palveluiden kuvaaminen: mitä tehdään, millä 

menetelmällä, montako kertaa, kuka ja millä 

koulutuksella, mikä on tekemisen peruste

• kommunikointi – joka suuntaan: 

– miten puhutaan asioista ja erityisesti ongelmista lasten ja 

vanhempien kanssa siten, että puhutaan asiasta eikä asetuta 

yläpuolelle, ei tiedetä enempää kuin tiedetään mutta säilytetään 

asiantuntijan rooli

– miten kommunikoidaan terveys – sosiaalisektorien välillä niin 

että kuullaan toisen näkemys ja tullaan itse kuulluiksi
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KESKEISIÄ KEHITTÄMISEN KOHTEITA

• arvioinnin yksinkertaistaminen ja nopeuttaminen ja 

aikaisemman tiedon maksimaalinen hyödyntäminen

• prosessiajattelun kehittäminen: palveluja tosiaan 

tuotetaan

• näyttöön perustuvien ”täsmäinterventioiden” käyttö silloin 

kun se on mahdollista – tämä liittyy myös segmentointiin 

 kun hoidetaan vakiointerventioilla tilanteet jotka 

voidaan niillä hoitaa, jää voimavaroja enemmän 

räätälöitäviin prosesseihin
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KESKEISIÄ KEHITTÄMISEN KOHTEITA

• integraatio eri tasoilla ja ristiin: lps erikoissairaanhoitoa 

tarvitseva lapsi voi tarvita perustason sosiaalipalvelua

• ei integraatiota silloin kun se ei tuota lisäarvoa 

(yksinkertaiset tilanteet hoidetaan yksinkertaisesti)

• toimintamallit vaativissa tilanteissa: miten taataan lapsen 

etu silloin kun se on ristiriidassa vanhemman edun tai 

tahtotilan kanssa

• erityisen vaativaa hoitoa tarvitsevat lapset: kuka pärjäisi 

heidän kanssaan??
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MUUTOS ON OLOTILA, EI VÄLIVAIHE


