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Lastensuojelun sijaishuollon yhteiskehittämispäivä 28.4.2017



Ryhmien työskentelyn kohteet
1) Valvonta
Vastuuhenkilö: Katja Niukkanen ja Laura Sohlberg
-Valvonnan mallinnus kokonaisuudessaan

2) Ruotsinkielisten lasten näkökulma 
/Svenskspråkiga barnens synvinkel 
Maahanmuuttajataustaisten lasten näkökulma
Vastuuhenkilöt: Ilona Fagerström ja Maija 
Jäppinen - Erityisesti laitoshoidon 
mallinnuksen suositukset ja laitoshoidon 
itsearviointimalli
3) Pomoryhmä: Esimiestyön haasteet ja 
mahdollisuudet
Vastuuhenkilöt: Nanne Isokuortti ja Kaisa 
Pasanen 

7) Kokemusasiantuntijoiden ryhmä
Vastuuhenkilöt: Minna Kallio ja Riitta Vartio

- Erityisesti laitoshoidon mallinnuksen 
suositukset ja laitoshoidon itsearviointimalli
8) Laitoshoidon ammattilaisten ryhmä
Vastuuhenkilöt: Susanna Hoikkala ja Laura Yliruka
- Erityisesti laitoshoidon mallinnuksen 
suositukset ja laitoshoidon itsearviointimalli



Keskustelun teemoja 
• Miten mallinnus jäsentää tai voisi jäsentää omaa (omassa organisaatiossa 

tehtävää) työtäsi? / Hur stöder eller kunde modellbeskrivningen stöda 
struktureringen av ditt arbete?

• Miten asiantuntijana koet mallinnuksen tavoittavan tärkeitä asioita? I 
egenskap av expert, hur upplever du, tar modellbeskrivningen fasta på de 
mest centrala sakerna? 

• Mitä tukea mallinnus voi antaa toiminnan kehittämiselle? Hur kan 
modellbeskrivningen stöda verksamhetens utvecklande?

• Mikä mallinnuksessa on erityisen tärkeä näkökulma? Vilken synvinkel är 
speciellt viktig i modellbeskrivningen?

• Mitä näkökulmia pitäisi vielä täydentää? Vilka synvinklar borde ännu 
kompletteras

• Miten mallinnuksen suosituksia voi ottaa käyttöön? På vilket sätt kan 
modellbeskrivningarnas rekommendationer tas i bruk?



Valvonta-ryhmän osallistujat

Nimi, organisaatio ja sähköpostiosoite:
• Vastuuhenkilö: Katja Niukkanen ja Laura Sohlberg



Valvonta 1
• Miten asiantuntijana koet mallinnuksen tavoittavan tärkeitä asioita? I egenskap 

av expert, hur upplever du, tar modellbeskrivningen fasta på de mest centrala 
sakerna? 

• Valvonnan järkiperäistäminen, yksi tekijäjoukko, päällekkäisyys pois
• Ennakkovalvontaa syytä korostaa, perhehoidon näkökulmasta (tuki, ohjaus, 

jatkuva yhteydenpito, koulutus)
• Miten valvonnan resursoinnista huolehditaan, jotta suunnitelmallisuus toteutuu?
• Yhdenmukainen valvontamalli ensiarvoisen tärkeää
• Valvontakäynnit todella tärkeitä
• Perhehoidon valvonnan systemaattisuuden kehittäminen tärkeää
• Lapsen tietoisiksi omista oikeuksistaan tärkeää, samoin lasten todellinen 

kuuleminen
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Valvonta 2
• Raportin ehdotukset hyviä, perusteltuja
• Valtakunnallinen sijaishuoltopaikkarekisteri todellinen parannusehdotus. 

Valvonta-asian ollessa kesken – tieto olisi saatavilla nykyistä aiemmin
• Sijaisperheiden valmennus ja valvonta
• Valvonnan kehittämisen ja terapeuttisen laitoshoidon mallin kehittämisen 

nivottava yhteen
• Valtakunnallisesti yhtenäiset laatukriteerit
• Omavalvontasuunnitelmiin luotetaan liikaa? 
• Kriteerit / tietopohja / viitekehys hyvälle sijaishuollolle määriteltävä. Täytyy olla l 

mietittävä
• Kilpailutuksen oltava yhdenmukaista. Laatu määritettävä yhteisesti, jolloin 

tarpeelliset mittarit ja vaikuttavuusarviointi mahdollista
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Valvonta 3
• Maakuntien välinen yhteistyö, ei voi kehittää ainoastaan oman maakunnan 

palveluita. Missä asioissa ja miten maakuntatason hienosäätöä tehdään/ 
voidaan tehdä?

• Valvonta-asioiden nopeuttaminen, valvonnan läpinäkyvyys (inhimillinen 
huoli, yrittäjäriski)

• Lapselle ja perheelle selvitettävä kunnolla, miksi juuri tämä 
sijaishuoltopaikka tuli valituksia
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Valvonta 4
• Mitä näkökulmia pitäisi vielä täydentää? Vilka synvinklar borde ännu 

kompletteras
• Valvonnassa ohjauksellisuus ja vuorovaikutuksellisuus ja yhdessä kehittäminen 

saisi saada erityisesti huomiota
• Valvonnan prosessiluonne hyvä ymmärtää > jatkuva ohjaus ja valvonta
• Vaikuttavuuden arviointi, jos PKS käyttää 100 milj. euroa/vuosi – on osattava 

substanssin arviointi > uudenlainen arviointitapa > monitahoinen synteesi 
• Tuhannen taalan paikka
• Johtamiskysymys, jotta yhdenmukaisuus toteutuu
• Asiakasohjaus? Vaikea kuvitella, että yksi asiakasohjaus hoitaisi koko 

maakunnan. Oltava lähellä asiakaskuntaa, aluetta ja tilaajaa. Asiakasohjaus 
oltava asiantuntevissa käsissä 
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Valvonta 5
• Lapsen saatava kerrottua oma huolensa helposti 
• Jossakin hyvä mainita sekin, että meillä on myös erittäin haasteellisia 

lapsia, joiden kuuleminen perinteisellä tavalla on mahdotonta > mitä silloin 
neuvoksi? Välillinen kuuleminen vaihtoehtona, jotta lapsen oikeus kuitenkin 
toteutuu.

• Onko lapsella todellinen mahdollisuus valita oma sijaishuoltopaikka? 
Lapsen näkemyksen selvittämisellä on merkitystä.

• Aina ei ole tarjolla vaihtoehtoja. Niukkuuden jakaminen.
• Yhtiöitä? Liikelaitoksia jatkossa? Valinnan vapaus ja näiden merkitys 

tulevaisuudessa? Jos panostetaan omiin laitoksiin, vaikuttaa se myös 
asiakasohjaukseen.
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Valvonta 6
• Asiakasohjaukselle pitää olla hyvät ja ajanmukaiset tiedot sijoitettavasta 

lapsesta – tämä haaste sosiaalityölle, arviointiyksiköille sekä sijaishuollon ja 
lastensuojelun yhteispuhelulle. Kuinka suhtaudutaan yksityisen 
palveluntuottajan arviointiin..? 

• Lapsen kuulemistavat – kehittämistä
• Monitoimijaisuus asiakasohjauksessa? Todellinen monitoimijuus vs. 

paperikonsultaatio
• Työnjakokysymykset selvitettävä kunnolla
• Yhteinen rekisteri kaatui viimeksi kymmenen vuotta sitten siihen, ettei 

mikään taho ole ottanut sitä hoitaakseen KUKA OTTAA VASTUUN TÄLLÄ 
KERTAA?
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Valvonta 7
• Miten mallinnuksen suosituksia voi ottaa käyttöön? På vilket sätt kan 

modellbeskrivningarnas rekommendationer tas i bruk? 
• Kohta A; toteutuu osaltaan jo nyt – kehittävää edelleen, lasten kuuleminen 

paremmin ja systemaattisemmin (Jyväskylä).
• Kohta B 2017 aikana; Uusimaa kartoittaa omiaan
• Kohta G; voisi ottaa käyttöön per heti. Visuaalisuus? (Valviran malli kauhea) 

> oltava luettava, asiakkaalle helposti avautuva ja selkeä
• Muut; pienin askelein yhdenmukaistaminen on mahdollista ja realistista ja 

yhteistyö kuntien välillä aloittaa heti
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Valvonta 8
• Miten mallinnus jäsentää tai voisi jäsentää omaa (omassa organisaatiossa 

tehtävää) työtäsi? / Hur stöder eller kunde modellbeskrivningen stöda 
struktureringen av ditt arbete?  

• Pääkaupunkiseudun yhteistyö alkanut
• Mallinnus tuore ja keskustelu vasta alkamassa
• Sijaishuollon henkilökunnan koulutusvaatimukset (sijaishuoltopaikat? Valvonta) 

pohdituttavat kovasti
• Odotellaan pks-laperyhmien käynnistymistä ennen oman toiminnan kehittämistä
• Nyt on hyvät ohjeet kuitenkin olemassa
• Palveluntuottajat odottavat työskentelyn tuovan selkeyttä ja laatua myös kuntien 

toimintaan ja siten palautuvan palveluntuottajan toimintaan
• Helpompi kehittää, kun tiedossa mitä/kelle/miksi?
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Valvonta: Miten meillä meni? Arviointi työskentelystä / 
Hur gick det? Utvärdering av verkstadsarbetet
• Keskustelu kirkastaa tavoitteita
• Keskustelu käytiin keskeisistä teemoista
• Monenlaisia näkökulmia
• Suositus niin ylätasolla, ettei soraääniä ollut
• Työryhmä tyytyväinen mallinnukseen



Pomoryhmän osallistujat

Nimi, organisaatio ja sähköpostiosoite:
• Anne Kantoluoto, Vantaan kaupunki, anne.kantoluoto(at)vantaa.fi
• Tove Lönnqvist, Helsingin kaupunki, tove.lonnqvist(at)hel.fi
• Kirsi-Maria Manninen, Helsingin ensikoti ry, kirsi-

maria.manninen(at)helsinginensikoti.fi
• Ulla Engman, Helsingin kaupunki, ulla.engman(at)hel.fi
• Maarit Lindman, Uudenmaan LAPE-hanke, maarit.lindeman(at)lohja.fi
• Marjo Alatalo, PKS-LAPE-hanke, marja.alatalo(at)hel.fi
• Sirkku Pekkarinen-Keto, Kirkkonummi, sirkku.pekkarinen-

keto(at)kirkkonummi.fi
• Sari Hämälainen, Helsingin kaupunki, sari.hamalainen(at)hel.fi



Pomoryhmässä käsitellyt kysymykset
• Mitä haasteita ja mahdollisuuksia mallinnukseen sisältyy esimiestyön 

näkökulmasta?
• Toiminnan kehittämisen näkökulma
• Osaamisen johtamisen näkökulma
• Mallin käyttöönoton näkökulma

Ryhmä työskenteli fasilitointimenetelmällä:
 Parikeskustelu ja post-it -laput: haasteet ja mahdollisuudet eri väreillä 10 min
 Lappujen liimaaminen otsikoiden alle ja lappujen esittely 15 min
 Plussaus: kolme haastetta ja kolme mahdollisuutta 5 min
 Yhteinen keskustelu: valitaan kolme tärkeintä kehittämiskohdetta ja 

mahdollisuutta 15 min
• Keskustelua: Miten valitut asiat pitäisi huomioida mallinnuksen kehittämisessä ja 

käyttöönotossa?
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Pomoryhmässä käytyä keskustelua
• Aika kehittämisen haasteena
• Peruspalvelujen näkökulma: miten tukevat laitoksessa asumista?

• Lapsi voi saada voimaannuttavia kokemuksia myös laitoksen ulkopuolella
• Yhteistyö mahdollisuutena

• Hinnoittelun avoimuutta kehitettävä, huomioitava laadun lisäksi vaikuttavuus
• Talousjohtamisen oltava myös yksikkötasolla: asiakkaiden tarpeiden parempi huomioiminen
• Haaste: nopealla tahdilla valittu muutamia menetelmiä: oltava laajempi näky siitä, mitä hyvä sijaishuolto 

on -> yksiköissä pohdinta, miten tavoitteeseen päästään
• Kaikkien työntekijöiden sitouduttava muutoksen tavoitteluun (osaamisen johtamisen haaste) -> 

muutokset tuotava käytäntöön rauhassa, jotta muutosvastarintaa ei synny, jos muutokset ”runnotaan” 
ylhäältä alas

• -> yhdessä sovitut toimintatavat
• Suhteilla enemmän merkitystä kuin menetelmillä: oltava ”ylävalikko”, jonka perusteella menetelmät 

valitaan, huomioitava lasten yksilöllisyys
• ”Lapsen tarpeet huomioiva sijaishuolto”
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Pomoryhmän työskentelyn tulokset: mallin 
tärkeimmät mahdollisuudet
1. Mallinnus takaa yhteisen viitekehyksen työskentelyyn ja tukee 

esimiestyötä 
• Edesauttaa osaamisen johtamista

2. Lapsi tulee kuulluksi
3. Yhteistyökuviot eri toimijoiden (mm. psykiatria) kesken tiivistyy, jotta 

lapsen etu voi toteutua
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Muita Pomoryhmässä esiin nostettuja mahdollisuuksia: 
• Lapsen läheisistä voimavara lapsen hyväksi
• Lapsen arjen kokonaisuus  yhteinen työ: peruspalvelut, erityispalvelut ja 

vaativat palvelut
• Vaikuttavuuden seuranta mahdollistaa perustellut korjausliikkeet
• Yhteinen näky, jota kohden mennään
• Tavoitteiden selkiyttäminen helpottaa osaamisen kartoittamista
• Elämänkaari/kustannustehokkuus: sijaishuollosta itsenäistymiseen, oman 

elämän hallinta
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Pomoryhmän tulokset: mallin tärkeimmät 
kehittämiskohteet
1. Käyttöönoton mahdollistaminen yhteisillä pelisäännöillä ja johtamisella

• Ei yksittäisen esimiehen vastuulla, ylemmän johdon & kansallinen tuki
• Henkilökunta ja kokemusasiantuntijat myös mukaan kehittämiseen
• ”Jos henkilökunta jo mukana kehittämisessä, ei tarvita erillistä juurruttamista” 
• Kehittävän johtamisen avaaminen (mallinnuksessa)
• Mallinnuksen on otettava kantaa, miten toteutetaan (taloudelliset ja ajalliset resurssit)

2. Kansallinen sitoutuminen
• Käytäntöjen juurtumisen seuranta tärkeää
• Määrätietoisuus
• Yhteinen ymmärrys/sitoutuminen
• Ajan ja resurssien mahdollistaminen kehittämiselle

3. Hankinnan ja hinnoittelun avoimuus
• Vaikuttavuuden ja asiakaskokemuksen huomioiminen hankinnassa tärkeää 

• Esim. tapauskohtainen vaikuttavuuden arviointi
• Erilaisten käsitysten ja tilanteiden huomioiminen vaikuttavuuden arvioinnissa
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Pomoryhmä: muita kehittämiskohteita
• Miten mahdollistetaan henkilökunnan osallistuminen, kun asiakkaat on 

hoidettava?
• Mistä löytyy riittävä aika kehittämiselle?
• Soveltuvan henkilökunnan löytäminen
• Perusopetuksen toimintakulttuurinen muutos: käytäntöjen kehittäminen 

(osaamisen johtaminen)
• Safety first –periaatteen toteuttaminen
• Sijaishuollon lapsi peruspalveluissa, esim. koulussa  leimaamisen 

välttäminen
• Aikataulussa pysyminen
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Pomoryhmä: Miten meillä meni? Arviointi työskentelystä / 
Hur gick det? Utvärdering av verkstadsarbetet
• Työskentely sujui hyvin  ryhmäläiset olivat hyvin ”sisällä” asiassa heti 

työskentelyn alusta alkaen ja heillä oli paljon asioita, joita he halusivat jakaa 
keskenään

• …minkä vuoksi aika loppui kesken: keskustelua riitti paljon
• Ryhmän vetäjien näkökulmasta fasilitointimenetelmä jäsensi työskentelyä 

hyvin ja auttoi nostamaan esiin tärkeimmät asiat



Kokemusasiantuntijoiden ryhmän osallistujat
• Vastuuhenkilöt Minna Kallio & Riitta Vartio
• Roope Tommila
• Yonatan Gebrenegus
• Riiko Mielonen
• Maaret Parviainen
• Jarmo Lehtonen-Aleksejev
• Jaana Leppäkorpi
• Minna Pitkänen
• Sari Säilynoja
• Miia Raivio



Kokemusasiantuntijoiden ryhmä
Käsite terapeuttinen:
• Ammattisanasto, miltä kuulostaa nuoren korviin? Termit pitää avata.
• Käsitekeskustelu tärkeätä.
• Lastenkotihoidon oltava korjaavaa, terapeuttista. Ei pidä pelätä 

terapeuttinen-sanaa.
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Kokemusasiantuntijoiden ryhmä
Lasten ja nuorten siirtäminen sijaishuoltopaikasta tai palvelusta toiseen, 
terapeuttinen/korjaava työ:
• Ammattilaiset rajaavat omaa työtään ja pelkäävät astuvansa toisten tontille. 

Siksi helposti siirretään työntekijältä toiselle.
• Tuki tuotava nuoren luo, ei siirtelyä ja lähettämistä paikasta toiseen.
• Kenen kanssa nuori haluaa jakaa asiansa? Sijaishuolto on nuoren arkea, 

mutta ammattilaiselle työ. Kokonaisvaltaisuus.

17.5.201724



Kokemusasiantuntijoiden ryhmä
Itsearviointipeli:
• Peli ja sen pilotointi. Esim. Helsingin laitoksissa pilotointi, olisiko 

mahdollista? Hyvösessä kokeillaan.
• Miten tieto kehitettävistä asioista kerätään? Yhteisessä keskustelussa.
• Arviointiympyrä hyvä, koska siinä on asiat, jotka pitää löytyä nuoren 

elämässä.
• Tietosuoja-asioiden kertominen: onko ympyrässä? Kuuluuko lapsen 

oikeudet-kohtaan?
• Vastaava mittari pienille lapsille, voisiko kehittää?
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Miten meillä meni? Arviointi työskentelystä / Hur gick 
det? Utvärdering av verkstadsarbetet
• Todella vilkas, hyvä ja positiivinen keskustelu



Laitoshoidon ammattilaisten ryhmän osallistujat
• Nimi, organisaatio ja sähköpostiosoite (kirjoitetaan luettelo)
• Vastuuhenkilöt: Susanna Hoikkala ja Laura Yliruka
• Maija Lappalainen
• Rolf Widercrantz
• Arto Laaksonen
• Teemu Tuominen
• Oona Niskanen
• Minna Manelius
• Maaret Laine
• Tuomo Palevaara



Laitoshoidon ammattilaisten ryhmä 1
• Nivelvaiheet ja siirtymät: 

• Jälkihuoltoon siirtyminen: esim. Helsingin mallissa ihmissuhteet katkeavat – rajapinnan 
tarkastelu tästä näkökulmasta

• Perhekuntoutuksessa siirtymät eri palveluiden välillä
• Moniammatillisuus: eri nimikkeillä työskentelevät – eri palveluissa työskentelevät (esim. 

toimintaterapeutti terapeuttina tai ohjaajana tekevät eri asioita) – yhdessä työn tekeminen
• Terapeuttisuus käsitteenä ja ajattelutapana – traumatisoituminen (lapset ja jossain 

määrin työntekijätkin sijaistraumatisoitumisilmiönä)
• Ensikotikontekstissa työskentely vanhempien kanssa – korjaava ja korvaava työ 

varhaisessa vaiheessa
• Perhekuntoutuksessa vaurioituneita perheitä – sekä lapset että vanhemmat
• Teinilässä mallinnetaan ls+psy (lastenkotiin sijoitetun lapsen lasten- ja nuorisopsykiatrian 

hoidon järjestämisen malli; Teinilän lastenkodin pilotti lastensuojelun ja lasten- ja 
nuorisopsykiatrian kanssa): arvioinnit, konkretisointi ja yhteinen ymmärrys siten, että lapset 
ja perheetkin ymmärtävät (yhteinen kieli ja yhteisellä asialla)

• Ls:ssa mahdollisuus työskennellä perheiden arjessa
• Asiakassuunnitelmat ja arviointi (LAPE:ssa integratiivinen teema): lapset ja 

vanhemmat osallisuuden mahdollistaen + konkretia – yksi suunnitelma (ml. 
Vanhemmat/koko perhe) + verkostokartat: asiakkaat ja ammattilaiset (+ kenellä todellinen 
päätösvalta) (Apotti) + päällekkäisen työn hahmottaminen ja kohdentaminen jatkossa toisin
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• Nyt organisaatiolähtöinen ja siilomainen malli
• Yksilötasoinen elinkaarimalli ja palveluntuottajan vastuu  lapsesta 21 v saakka: 

Lapsikeskeinen ajattelu laitoshoidossa: nykyrakenteissa miksi pilkotut prosessit ja toimijat, miksi 
lastensuojelun sosiaalityö ja aikuissosiaalityö erillään, miksi katkotaan suhteita väkivalloin esim. 
lapsen täyttäessä 18 v? Sijaishuoltoyksikön pitäisi sitoutua tuottaa palvelua/antaa tukea ad. 21 v 
siirtyipä nuori itsenäiseen elämään tai takaisin perheeseen (sitoutumisen vahvistuminen ja 
lapsikohtainen vaikuttavuus)

• Yksi ihminen/pysyvä aikuinen sitoutuu lapseen ad. 21 v (edunvalvoja/tukihenkilö; vrt. 
Icehearts)

• Avohuollon palvelut ja tuen muodot rajalliset; miten voi tosiasiassa vaikuttaa siihen, mitä perheet 
itse näkisivät tärkeiksi?

• SOTE mahdollisuutena: ehkäisevien palvelujen ja tuen toimivuus edellyttää hyvää arviointia ja 
oikea-aikaisuutta, toimivia asiakassuunnitelmia

• Osallisuus ja sitoutuminen käsi kädessä
• Apotti (mahdollistaa mm. uudella tavalla suunnitelmien tekemisen ja tiedon kasautumisen)
• Lasten kokemukset ja kokemusasiantuntijuus tärkeitä + lasten kokemusten tutkiminen + lasten 

tiedon ja näkemysten hyödyntäminen myös kehittämistyössä (esim. käsitevalinnat 
terapeuttinen/kuntouttava)

• Laitoshoidon kansallinen tietopohja nyt ohutta – miten esim. 10 v päästä?
• Kansainvälinen tutkimustieto on tärkeää, mutta tarvitaan myös tietojärjestelmien kautta 

syntyvää reaaliaikaista tietoa esim. asiakastyön vaikuttavuudesta
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Laitoshoidon ammattilaisten ryhmä 2



• Käsite terapeuttinen herättää erilaisia mielikuvia: mallinnuksessa ei 
tarkoiteta terapiaa, vaan kohtaamista ja korjaavaa suhdetta (vakaa 
arki)

• Miten saada eväät elämää sijoituksen aikana ja estetään tyhjän päälle 
putoaminen? Tulevaisuuden huomiointi ja pidemmälle katsominen

• Saattaen vaihtaen ja päällekkäin työskentely -ajattelu siirtymissä
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Laitoshoidon ammattilaisten ryhmä 3



Laitoshoidon itsearviointi
• Johtamisen täytyy olla linjassa lapsikeskeisen toimintaorientaation kanssa
• Systemaattinen seuranta ja vaikuttavuuden arviointi tärkeää
• Fattoren ym. mallin pohjalta suunniteltu itsearviointi tarkoitettu yhteisölliseksi 

malliksi + yhteisen ymmärryksen syventämiseksi
• Pienten lasten huomiointi arvioinnissa ja palautteen antamisen käytännöissä –

Fattoren ym. mallista nuoremmille tehty versio myös
• Digitalisaation mahdollisuudet, digiterapia
• Mallinnuksesta: vanhempien mukana oleminen, terapeuttisen orientaation 

ymmärtäminen laaja-alaisena asiana (näpertelystä laajempaan 
kokonaisuuteen)

• Itsearviointiympyrästä keskustelua: visuaalinen selkeyttäminen?
• Kääntäminen lasten ja nuorten kielelle – kokemusasiantuntijat mukaan
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Miten meillä meni? Arviointi työskentelystä / Hur gick 
det? Utvärdering av verkstadsarbetet


