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ASIAKASNÄKÖKULMA 
MONITOIMIJAISEN ARVIOINNIN 
TOIMINTAMALLIIN 
MITÄ,MISSÄ,MIKSI? 
Sosiaalityön käytäntötutkimuksessamme olemme 
tarkastelleet monitoimijaisen palvelutarpeen 
arvioinnin toimintamallia asiakaslähtöisestä 
näkökulmasta. Helsingin lastensuojelun arvioinnin 
Vuosaaren yksikössä on tutkimuksen tekemisen 
aikana käynnissä pilottihanke, jonka tarkoituksena 
on luoda koko Helsinkiin laajentuva lasten ja 
perheiden moniammatillisen arvioinnin 
toimintamalli.  
 
Kehitystyön taustalla on hallituksen käynnistämä 
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE), 
jonka yhdeksi tavoitteeksi on asetettu 
monitoimijaisen arviointimallin rakentaminen. 
Samanaikaisesti vuonna 2015 uudistunut 
sosiaalihuoltolaki nostaa esiin laadukkaiden 
sosiaalipalveluiden vaatimuksen. 
Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on edistää 
asiakaskeskeisyyttä ja asiakkaan oikeutta hyvään 
palveluun. 
 
Käytäntötutkimuksessa olemme haastatelleet 
asiakkaita heidän kokemuksistaan 
monitoimijaisesta palvelutarpeen arvioinnista. 
Tämän jälkeen olemme toteuttaneet  
asiakasnäkökulmaa korostavan ryhmähaastattelun 
palvelutarpeen arviointia tekevien 
sosiaalityöntekijöiden parissa. Lisäksi olemme 
hyödyntäneet pilottihankkeen aikana kerättyjä 
asiakastyytyväisyyskyselyitä, joihin olemme 
peilanneet omaa aineistoamme.  
    
Asiakasnäkökulmaa avaavat tulokset ovat 
syntyneet asiakkaiden kokemusten ja 
työntekijöiden näkemysten vuoropuhelussa. 
Analyysimenetelmänä käytimme aineistolähtöistä 
sisällönanalyysiä. 
 
 

MONITOIMIJAINEN 
PALVELUTARPEEN 
ARVIOINTI 
 
Lapsen tilanteen ja tuen tarpeen laadukas 
arvioiminen edellyttää kokonaisvaltaisen tiedon 
muodostamista. Useinkaan yhden tieteenalan 
viitekehys tai yhden osaamisalueen hallinta ei riitä, 
vaan tarvitaan reflektiivistä ja laajennettua 
ammatillisuutta. Yhteistyöverkostoissa voidaan 
yhdistää olemassa olevat tiedot ja luoda yhteinen 
tavoite asiakkaan asiassa.  

 
Lapsiperheiden monialaiset 
tuen tarpeet kutsuvat 
ylittämään perinteisiä 
hallintosektoreita. 
 

 
Vuosaaren monitoimijainen palvelutarpeen 
arviointi on tarkoitettu mahdollisesti paljon 
palveluita tarvitseville lapsiperheille. Keskeisiä 
toimintaperiaatteita ovat monitoimijaisuus, 
asiakaskeskeisyys ja tarpeenmukaisuus.  
 
Tavoitteena on arvioinnin nopea käynnistyminen 
ja prosessin kokonaiskeston lyhentäminen. 
Asiakkailta saatu palaute osoittaa, että asioiden 
kertaaminen eri palveluissa koetaan 
turhauttavaksi, ja useampi päällekkäinen tai 
perättäinen arviointi viivästyttää varsinaisen avun 
piiriin pääsyä. 
 
Monitoimijaisen toimintamallin yhtenä tavoitteena 
on tuottaa parempia asiakaskokemuksia. Asiakas 
tulee nähdä yhteisenä asiakkaana rakentaen 
yhteistyötä luontevasti asiakkaan ympärille. 
Lähtökohtana on arvioida perheen 
kokonaisvaltainen tuen tarve kerralla siten, että 
yksi arviointi riittää. Myös arviointi itsessään tulee 
nähdä perhettä auttavana interventiona. 
 

MIKÄ ON 
ASIAKKAALLE HYVÄÄ 
PALVELUA? 
 
Tutkimuksen perusteella paikansimme neljä 
keskeistä teemaa, jotka korostuivat 
asiakaskokemuksissa. Asiakkaiden kokemuksissa 
esiin nousi avun hakemisen ja saamisen vaikeus. 
Monimutkainen palvelujärjestelmä, asiakkuuden 
kriteerit ja moniportaiset lähetekäytännöt 
vaikeuttavat avun hakemista itsenäisesti.  
Monitoimijainen arviointi voi helpottaa ja 
nopeuttaa avun piiriin pääsemistä. 
 
Tutkimuksen valossa näyttäytyy, että asiakkaat 
kaipaavat konkreettisia toimenpiteitä asiansa 
edistämiseksi. Käytännön asiat, kuten esimerkiksi 
asiakkaan kanssa yhdessä ajan varaaminen 
tarkoituksenmukaiseen palveluun, lisäävät 
asiakkaan kokemusta siitä, että hän on tullut 
oikeasti autetuksi. 
 
 

“Tulee semmonen olo, et ne 
oikeesti haluu auttaa, ja niit 
kiinnostaa, että mitä meille 
tapahtuu.” 
 
Kaikki haastateltavat pitivät moniammatillisuutta 
yksinomaan hyvänä asiana. Moniammatillisen 
osaamisen osalta psykiatrian osaaminen korostui 
selkeästi merkittävimpänä. Sosiaalityöntekijät 
toivat tämän lisäksi esiin tarpeen 
aikuissosiaalityön taloudellisesta osaamisesta, jotta 
perhettä kuormittavat taloudelliset kysymykset 
voidaan  huomioida kokonaisvaltaisessa 
arvioinnissa. Työntekijät näkivät, että 

monitoimijuus paikkaa osaamattomuutta niiltä 
sosiaalityön sektoreilta, joilta lastensuojelun 
työntekijöillä ei ole kokonaisvaltaista kuvaa 
jokapäiväisessä työssään. 
 
Asiakastyytyväiskyselyissä monitoimijaista 
arviointia pidettiin onnistuneena: 44 
kyselylomakkeen keskiarvo oli 4,8 (asteikolla 1 
tyytymätön −5 tyytyväinen). Nopea palvelu sekä 
helposti lähestyttävät työntekijät ja hyvä 
kohtaaminen saivat erityisesti kiitosta. Nämä asiat 
nousivat esiin myös asiakashaastatteluissa. 
 
Olennainen osa palvelutarpeen arviointia on 
ohjaus tarkoituksenmukaiseen jatkopalveluun. 
Tutkimuksen valossa tämä ei aina toimi 
aukottomasti, ja asiakashaastatteluissa kävi ilmi, 
että työskentely on saattanut katketa arvioinnin 
päättymiseen.  Työntekijöiden puheissa nousi 
kuitenkin esiin pyrkimys saattaa asiakas 
jatkopalveluun siten, ettei asiakas putoa eri 
toimijoiden ja organisaatioiden väliin.  

 
”Nyt sieltä ei kukaan oo 
pitäny mitään yhteyttä. Niin 
en mä kyl tiedä, onko meille 
ollut mitään hyötyä siitä. On 
ikään kuin jäänyt kesken se 
homma.” 

 
JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Monitoimijaisen mallin käytänteet saavat 
pääasiallisesti kiitosta. Monitoimijaista 
palvelutarpeen arviointimallia voidaan pitää 
kokonaisvaltaisena, hallintosektorit ylittävänä 
toimintatapana, joka onnistuessaan parantaa 
asiakkaan saamaa palvelua ja tehostaa avun ja tuen 
kohdentamista. 
 
Arvioinnin olennainen hyöty on sidoksissa siihen, 
mitä arvioinnista seuraa. Vaarana on, että 
arviointityö valuu hukkaan katkenneen 
asiakaspolun johdosta. Helsingissä 
sosiaalihuoltolain mukaiset rakenteet ovat vielä 
kehitteillä, ja jatkotyöskentelyä koskevat päätökset 
ja linjaukset tehdään usein jossain muualla. Tämän 
tutkimuksen valossa jatko-ohjauksen rakenteisiin 
ja arjen käytäntöihin tulee kiinnittää huomiota. 
 
Jatkotyöskentelyä ajatellen palvelutarpeen arvion 
yhteenvedon rooli kaipaa selkiyttämistä. 
Yhteenvedon tulisi olla asiakkaalle informatiivinen 
asiakirja, joka selkiyttää asiakkaan asiassa tehdyt 
toimenpiteet ja konkretisoi asiakkuuden jatkumon 
asiakkaalle ymmärrettävällä tavalla. Lähtökohtana 
tulee olla vähintään perheen auttamistyötä 
jatkavan yhteyshenkilön nimeäminen. 
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