
Terhi Pippuri

Pilotin/kokeilun nimi: Vakavasti sairastuneen lapsen psykososiaalisen tuen järjestäminen

Kokeiluun/pilotointiin osallistuvat kehittämisyksiköt: Hyks Lasten ja nuorten sairaudet, somatiikka ja yleissairaalapsykiatria (LANU) ja kunnat (mahd. Helsinki 

ja Lohja? Kuntien kanssa neuvotteluja ei ole vielä aloitettu)

Kokeilun ajanjakso: kevät ja kesä 2018

Yhteyshenkilöt: Leena Männistö, PKS Lape, erityis- ja vaativataso ja Hannu Heiskala, linjajohtaja, HUS

Lyhyt kuvaus pilotista/kokeilusta: Kokeilussa kehitetään integratiivista työtä vakavasti sairastuneen lapsen ja perheen kanssa, perheen ja lapsen kokonaisvaltaiseksi 

tukemiseksi. Työ perustuu yhteiseen suunnitelmaan

MITÄ?

Mitä kokeilulla halutaan muuttaa 

MIKSI?

Nykytila

MITEN TOTEUTETAAN?

Toimenpiteet

MITEN ARVIOIDAAN?

Arviointikysymykset

MITÄ SITTEN?

Juurruttaminen

Vakavasti sairastuneen lapsen 

perheet tarvitsevat erityisen 

hyvin integroitua työtä 

jaksamisensa tukemiseksi, 

vanhemmat ovat vaarassa 

uupua ja sisarukset myös 

riskiryhmässä. Vakavasti 

sairastuneen lapsen ja perheen 

psykososiaalinen tukeminen on 

merkittävää perheen 

selviytymiseksi ja 

lastensuojelutarpeen 

ennaltaehkäisemiseksi.

Kuntien käytännöt vaihtelevat, 

palveluiden yhteensovittaminen 

ei ole toiminut, palveluiden 

saanti on ollut vaihtelevaa ja 

perheet ovat joutuneet 

”taistelemaan” saadakseen 

apua.

Vanhemmat joutuvat usein 

toimimaan case managereina ja 

uupuvat.

Erilaiset ikärajat vaikeuttaneen 

lapsen ja perheen 

psykososiaalisen tuen saantia.

Perheen psykososiaalisen tuen 

tarve usein lisääntyy/aktivoituu 

entisestään lapsen tervehdyttyä 

tai kuoltua, jolloin 

erikoissairaanhoidon osuus 

päättyy 

Integratiivisen työn käynnistää sairaalan 

pyyntö  SHL:n mukaiseen palvelutarpeen 

arviointiin. Sosiaalitoimi liittyy sairaalan

monitoimijaiseen tiimiin arvioinnin ja 

yhteisen suunnitelman tekemiseksi. 

Sosiaalitoimesta nimetään taho, josta 

vastuutyöntekijä tulee (esim. 

vammaispalvelu), vastuutyöntekijöitä on 

yksi, ei joka asialle omaansa. Viranomais-

kontaktien määrä on hallittu

Vastuutyöntekijän lisäksi perheelle 

nimetään rinnalla kulkija. Sekä 

vastuutyöntekijälle että 

rinnallakulkijalle järjestetään 

konsultaatiotuki verkostosta

Suunnitelmassa huomioidaan molemmat 

vanhemmat ja sisarukset. Suunnitlelmassa

suunnitellaan aina psykososiaalisen tuen 

jatkuminen yksilöllisesti myös lapsen 

sairauden jälkeen 

Sovitaan suunnitelman tarkastamisesta 

verkostossa 

Seuranta yhteisistä kohderyhmän

tapauksista:

Onko SHL: mukainen pyyntö tehty?

Onko pyynnössä ehdotettu yhteisiä 

tapaamisaikoja? Onko aika 

toteutunut? Onko yhteinen arviointi 

tehty? Ketä arvioinnin teossa on 

ollut mukana? Onko perheelle 

nimetty sosiaalihuollon taho, josta 

vastuusosiaalityöntekijä tai 

vastuutyöntekijä tulee? Onko 

perheelle nimetty rinnalla kulkija 

arjesta; kuka, mistä?

Onko suunnitelma tehty?

Onko lasta kuultu? Onko lapsi 

huomioitu suunnitelmassa? 

Onko suunnitelmassa huomioitu 

molemmat vanhemmat?

Onko suunnitelmassa huomioitu 

lapsen sisarukset?

Onko suunnitelman tarkastuksesta 

sovittu?

Onko verkosto saanut konsultaatiota 

tarvittaessa?

Jatkuuko lapsen/ nuoren/ 

vanhempien psykososiaalinen tuki 

tervehtymisen jälkeen? Missä? 

Toimintatavan 

käyttöönotto ja 

levittäminen koko 

maakunnassa


