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Monitoimijainen arviointi PKS LAPE:n
hankesuunnitelmassa
Tavoite
Lasten, nuorten ja perheiden tuen ja palveluiden tarve arvioidaan tarvittaessa
monitoimijaisena yhteistyönä, jossa osallisina ovat lapsi, nuori ja hänen
perheensä, tarvittavat ammattilaiset sekä muut perheen tuekseen nimeämät
henkilöt. Tavoitteena on yksi arviointi ja yksi yhteinen palvelusuunnitelma.
Monitoimijainen arviointimalli on integratiivinen toimintatapa, joka sitoo yhteen
peruspalvelut ja erityispalvelut.

Toimenpiteet
1. Luodaan pääkaupunkiseudun yhteinen monitoimijainen arviointimalli
valtakunnallisen mallinnusta hyödyntäen sekä kuntien omia
kehittämistuloksia hyödyntäen. Arvioinnissa huomioidaan koko perheen
palvelutarpeet.
2.Otetaan useaa palvelua tarvitsevilla asiakkailla/potilailla käyttöön perus - ja
erityistasolla horisontaalisesti integroitu yhteinen asiakassuunnitelma,
vastuutyöntekijämalli ja monitoimijaisen yhteistyön pelisäännöt ja ohjeet
hyödyntäen jo kehitettyjä toimintamalleja.
3. Kootaan lapsen/nuoren tarvitsema apu pääsääntöisesti hänen ympärilleen
tuttuun kasvuympäristöön ja hänelle/perheelle tehdään vain yksi suunnitelma.
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Tavoite ja lähtökohdat PKS LAPE:ssa
• PKS–Lapen työryhmä hakee aidosti lapsen parasta
• Pyrimme laajasti yhteiseen käyttöön tulevan monitoimijaisen

arviointiviitekehyksen ja toimintamallin kehittämiseen ja
käyttöönotamiseen.

• PKS-kunnissa edetty Shl 36 § mukaisen palvelutarpeen
arvioinnin kehittämisessä lain tarkoittamalla tavalla
kokonaisvaltaiseksi ja monitoimijaiseksi

• Tässä kehittämisessä on jo otettu askeleita kohti eri toimijoiden
yhteisen mallin käyttämistä:
• Helsingin Tuen tarpeen arviointimalli
• Espoo: BBIC
• Vantaa: BBIC;  kuntaliiton toimintakykymittari
• Apotissa Tuen tarpeen arviointimalli ja kuntaliiton

toimintakykymittari
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Arviointimallien teoreettiset lähtökohdat
• Helsingin, Espoon ja Vantaan palvelutarpeen arvioinnissa

käyttämät mallit perustuvat samaan viitekehykseen:
• Iso–Britanniassa kehitetty, Ruotsissa täydennetty

(CAF/Common Assessment Framework; BBIC/ Barns
behov in centrum)

• Monitieteiseen, tutkimusnäyttöön pohjautuva
• Kokoaa lapsen hyvinvoinnin osatekijöitä laaja-alaisesti
• Iso–Britanniassa ja Ruotsissa mallia käytetään jo laajasti

eri palveluissa
• Lape–muutosohjelman valtakunnallinen mallinnus on

täydentänyt  viitekehystä hyödyntämällä Fattoren ym.
tutkimushankkeessa kehittämää mallia. Malli koostuu
tekijöistä, jotka lapset kokevat tärkeinä omaa hyvinvointia
rakentavina elämän osa–alueina.

Marjo Alatalo ja Anne Kantoluoto



Lape–muutosohjelman tuella kohti yhteistä
arviointia
• Suomessa  laaja–alaisia viitekehyksiä on käytetty lähinnä

sosiaalihuollossa, etenkin sosiaalihuoltolain mukaisen (SHL
36§) mukaisen palvelutarpeen arvion yhteydessä

• Sosiaalihuollon tehtävänä on ollut huolehtia arvion
kokonaisvaltaisuudesta, muiden tuottama tieto ja
osallistuminen kapea–alaisempaa.

• Lape–muutosohjelmassa tähän haetaan muutosta:
osallistuminen lapsen ja perheen tilanteen
kokonaisvaltaiseen tarkasteluun on yhteistä tiedon ja arvion
rakentamista jo perustasolla ja lävistäen koko
palvelujärjestelmän.

• Tueksi tarvitaan yhteistä, lapsi– ja perhelähtöistä
työvälinettä.
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Nykytilanteessa ongelmana arviointien
päällekkäisyys, ”kirjavuus” ja työntekijälähtöisyys

• Nyt asiakkaat saavat käytettäväkseen lukuisia, hieman
toisistaan poikkeavia, mutta samoja asioita selvittämään
ohjaavia malleja asioidessaan eri palveluissa.

• Mallien keskeiset teemat samoja, mutta painopisteet ja
jäsennykset erilaisia.

• Mallien käyttäjäystävällisyydessä on parantamisen varaa:
• Kieli on viranomaislähtöistä ”ammattislangia”
• Visualisointiin ja kuvakerronnan mahdollisuuksiin panostettu

vähän
• Digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen vielä

vähäistä
• Kaikissa palveluissa ei ole asiakkaalle ”näkyvää” mallia?
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Tarvitaan yhteinen malli tukemaan lapsi– ja
perhelähtöistä toimintakulttuuria

• Tukea lasten, nuorten ja vanhempien osallisuuteen
• Ymmärrettävä kieli
• Havainnollistava esitystapa ja visualisointi
• Saman mallin käyttäminen eri palveluissa luo yhtenäisen

palvelukokemuksen:  ”punaista lankaa” tiedon rakentumiseen ja oman
tilanteen jäsentämiseen

• Internet–alustalle sijoitettava, kaikille avoin ja yhteinen ”open acces”
malli ja arviointityövälineet luo läpinäkyvyyttä ja luottamusta

• Tukea lapsen ja perheen tilanteen kokonaisvaltaiseen
kohtaamiseen.

• Tukea yhteiseen arviointiin liittymiseen silloin, kun lapsi ja
perhe sitä tarvitsee.

• Tukea kokonaisvaltaisen arvioinnin oikea-aikaisuuteen ja
”poislähettämisen kulttuurista” irrottautumiseen.

• Tukea tiedon rakentumisen jatkumollisuuteen: ei  asioiden
uudestaan kysymistä ja kertomista!
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Jatkumollisen ja yhteisen arvioinnin sudenkuopat

• Asiakkaita ei oteta mukaan: monialaisuus toteutuu,
monitoimijaisuus ei toteudu

• Ammattilaiset tuottavat laajasti tietoa, mutta
yhteisen, kokonaisvaltaisen arvioinnin tekemiseen ei
panosteta silloin kun se olisi tarpeen

• Arviointeja ei päivitetä ja vanhat arviot ohjaavat
liikaa uusia: esimerkiksi aiemmin tunnistettu
lastensuojelun tarve ja siihen liittyvät huolet kulkevat
asiakkaan tilannearviossa mukana, vaikka tilanne
olisi korjaantunut
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Miten sudenkuopat vältetään?

• Yhteen sovittavalla johtamisella (johtamisen eri
tasoilla)

• Yhteisillä pelisäännöillä ja toimintaohjeilla
• Järkevästi toimintaympäristöön sovitetuilla

organisatorisilla ratkaisuilla
• Koulutuksella: esim. koulutusta yhteisen arvioinnin

tekemiseen, lasten ja vanhempien kohtaamiseen
ja tiedon huomioimiseen.

• Tarvitaan luottamusta toisen ammattilaisen
osaamiseen, arviointiin ja dialogin taitoja
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CASE-esimerkki –miten
yhteinen arvioinnin viitekehys
voisi toimia käytännössä?

Lapsen paras - yhdessä enemmän
Pääkaupunkiseudun lapsi- ja perhepalveluiden muutoshanke
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Esimerkki: yhteinen, monitoimijainen arviointi peruspalveluiden ja
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä (SI-SO-TE)

Koulukuraattorin ja
lapsen tapaaminen

Lastenpsykiatrian arviointi
lapsen ja perheen kanssa Palvelutarpeen arviointi

Lapsella on asiakkuus lastenpsykiatrian poliklinikalle . Koulussa  hän on tavannut koulukuraattoria, joka on tehnyt pyynnön
palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä. Kun palvelutarpeen arviointiprosessi alkaa, perheen lisäksi kutsutaan paikalle
lastenpsykiatrian edustaja sekä koulukuraattori. Kaikilla toimijoilla on ollut käytössä samat arvioinnin käsitteet.
Palvelutarpeen arvioinnin tapaamisessa keskustellaan aluksi siitä, mitä osa-alueita perheen kanssa on jo käsitelty.
Palvelutarpeen arviointia tekevä yksikkö tapaa vielä perhettä keskustellakseen lapsen käsityksestä itsestään,
turvallisuudesta ja ihmissuhteista, sosiaalisesta hyvinvoinnista ja ympäristötekijöistä sekä vanhempana toimimisesta, joiden
osalta tarvitaan lisää ymmärrystä palvelutarpeen arvioinnin tekemiseksi. Yhdessä perheen kanssa sovitaan, että kaikki
mukana olevat toimijat voivat hyödyntää tietoa, jota tällä kokoonpanolla on tuotu yhteen. Näin lapsi ja perhe saavat
mahdollisimman hyvää palvelua eikä päällekkäisiä arviointeja tarvitse tehdä. Asiakkaat ovat voineet myös ennakkoon käydä
katsomassa netissä avointa versiota arvioinnista, joten he tietävät, millaisia teemoja arviointiin voi kuulua ja mitä ne
käytännössä tarkoittavat. Kaikki kirjaukset tehdään asiakastietojärjestelmiin ja asiakas voi nähdä ne kanta-palvelusta.Marjo Alatalo ja Anne Kantoluoto



Miten yhteistä arviointimallia
kehitetään?
• Yhteiskehittäminen lasten, nuorten ja

vanhempien kanssa
• Palvelumuotoilua hyödyntämällä
• Eri alojen ammattilaisten kanssa
• Olemassa olevia arviointimalleja laajasti ja

monipuolisesti hyödyntäen

Marjo Alatalo ja Anne Kantoluoto



Millainen yhteinen työväline tarvitaan ?

Tänään työskentelemme seuraavien teemojen parissa
1. Millaista arviointimallia me kaikki ymmärrämme?

Yhteinen, ymmärrettävä kieli.
2. Miten liitämme lasten, nuorten, vanhempien ja

ammattilaisten tiedot ja arvioinnit yhteen?
3. Millaista arviointimallia jokaisen on helppo käyttää?

(Esim. avoin nettialusta, jonne voisi linkittää eri
menetelmiä ja työkaluja).

4. Millaisen arviointimallin juurruttamiseen johtajien on
mahdollista sitoutua yhdessä
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Monialainen arviointi ja yhteinen työskentely –ryhmän
jäsenet

jaana.leppakorpi@espoo.fi PJ

kati.villgren@vantaa.fi sosiaalityön esimies, Vantaa
hanna.holmberg-soto@vantaa.fi johtava sosiaalityöntekijä, Vantaa
leena.lehikoinen@hel.fi perheneuvolan päällikkö, Helsinki
tarja.pelkonen@hel.fi johtava sosiaalityöntekijä, Helsinki
terhi.leino@hel.fi sosiaalityön päällikkö, Helsinki
suvi.salin@nurmijarvi.fi perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö, Nurmijärvi
kati.sihvonen@kerava.fi tiimivastaava, Kerava
sari.korpirinne@vantaa.fi perheneuvolan ylilääkäri, Vantaa
johanna.sievanen@lohja.fi sosiaalityöntekijä, lapsiperhetyö, Lohja
taina.huurre@vantaa.fi vastaava kuraattori, Vantaa (sijainen tanja.tikkanen-lamminen@vantaa.fi,
vastaava kuraattori)
merja.tikkanen@lohja.fi, erityisasiantuntija, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, Lohja.
virpi.kuitunen@hus.fi konsultoiva aikuispsykiatri, HYKS lastenpsykiatria
ulla.vaisanen@hus.fi johtava sosiaalityöntekijä, HUS LANU
elina.stenvall@sos-lapsikyla.fi kehittämissuunnittelija, sos-lapsikylä
sonja.soini@pelastakaalapset.fi hankesuunnittelija, Pelastakaa Lapset ry
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Kokonaisuudesta vastaavien
kehittämissuunnittelijoiden yhteystiedot

Marjo Alatalo
Kehittämissuunnittelija
LAPSEN PARAS – YHDESSÄ ENEMMÄN
Pääkaupunkiseudun lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
marjo.alatalo@hel.fi
Puh: 09 310 52018; 040 162 8805

Anne Kantoluoto
Kehittämissuunnittelija
LAPSEN PARAS – YHDESSÄ ENEMMÄN
Pääkaupunkiseudun lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
anne.kantoluoto@vantaa.fi
Puh: 09 839 23476, 040 718 7266
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Kiitos!
#lapemuutos

stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut


