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Lastensuojelun, kehitysvammahuollon ja psykiatrian yhteisasiakkuudet 

 

MIKSI? Kuvaa lyhyesti, mitä palvelujen avulla halutaan saada aikaan. Millaisia hyötyjä 

tavoitellaan? Työryhmän tavoitteena on ollut kehittää toimiva tapa työskennellä yhdessä 

lapsen ja perheen kanssa, jossa on asiakkuudet kehitysvammahuoltoon, lasten- ja/tai 

nuorisopsykiatriaan ja lastensuojeluun. Kehittämisen keskeinen tavoite on löytää ratkaisuja 

nykytilanteen ongelmiin. On tunnistettu, että tämä asiakasryhmä jää helposti sektoreiden 

väliin ”palloteltavaksi” ja avun saaminen on viivästynyt tai estynyt. Eri toimijoiden 

näkökulmasta yhteisasiakkuudet ovat useimmiten vaativia ja edellyttävät räätälöintiä ja 

erityisosaamista ja/tai monenlaisen tiedon ja taidon yhdistelyä. Sektoroitunut 

palvelujärjestelmä ei ole ”taipunut” tähän, koska systemaattisia yhteisen työn käytäntöjä ei 

ole luotu.  Ongelmallista lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta on ollut koordinaation 

puute. Perheillä on ollut epätietoisuutta siitä, mistä ja millaista apua voi saada. Perheet ovat 

usein joutuneet kantamaan vastuuta tiedon jakamisesta ammattilaiselta toiselle. Keskeiset 

hyödyt lapsille, nuorille ja perheille näkyvät osaamisen vahvistumisena, koordinaationa sekä 

oikea-aikaisen ja oikeanlaisen avun saatavuutena. 

 

MITEN TOIMII? Toimintamallin toimijat, tehtävät ja resurssit 

Uudenlaisina toimintatapoina on kokeiltu vastavuoroista konsultaatiota, yhteistä 

monitoimijaista arviointia ja suunnitelmaa sekä yhteistä verkostoperhetyötä. Konsultoinnissa 

on painopisteenä ennakoiva konsultointi jo silloin, kun huoli lapsen tai nuoren 

toimintakyvystä on vielä pieni. Konsultaatiosta voidaan edetä yhteiseen arviointiin ja 

koordinoituun yhteiseen työhön. Toimintamallin ydintoimijoita ovat vastuusosiaalityöntekijä, 

hoidosta vastaava lääkäri ja muu erikoissairaanhoidon vastuutyöntekijä, 

kehitysvammahuollon lääkäri ja kotiin vietävää palvelua antavat sosiaalihuollon ja 

kehitysvammahuollon ammattilaiset. Tilanteen mukaan toimijoita liitetään koordinoituun 

yhteiseen työhön. Toimijoiden yhteinen tehtävä on sitoutua sovittuihin ja mallinnettuihin 

käytäntöihin, kun tarve siihen tunnistetaan. Yhteinen tehtävä edellyttää kykyä joustavaan 

monialaiseen yhteistoimintaan ja vastavuoroiseen oppimiseen omasta perustehtävästä 

käsin. Toimintatapojen käyttöön ottamiseen ei tarvita uusia tai enemmän resursseja. Sen 

sijaan toimintatavat säästävät resursseja, koska päällekkäinen ja koordinoimaton työ 

vähenee. Pitkällä aikavälillä resursseja säästyy vaikuttavuuden parantuessa: Työ on 

tuloksellisempaa osaamisen vahvistumisen ja monialaista tieto-taitoa yhdistelevien 

räätälöintimahdollisuuksien ansiosta. 

 

MILLÄ EDELLYTYKSILLÄ? Säännöt ja periaatteet, lait ja asetukset 

Toimintatapojen käyttöön ottamisessa tulee ottaa huomioon voimassa oleva sosiaali- 

terveys- ja sivistystoimea koskeva lainsäädäntö, joka antaa hyvät edellytykset kehitettyjen 

toimintatapojen hyödyntämiseen. Ensisijaisesti toimitaan monitoimijaisesti ja kysytään 



lasten, nuorten ja perheiden lupa vastavuoroiseen konsultaatioon, yhteiseen arviointiin ja 

suunnitelmaan sekä verkostoperhetyöhön.   

  



TULOKSET Kokemukset ja arvioinnit 

Alustavien kokeilujen ja aikaisemman työssä karttuneen kokemuksen sekä perheiden 

palautteiden perusteella tuloksena työryhmä arvioi, että vastavuoroinen konsultaatio, 

monitoimijainen arviointi ja suunnitelma sekä yhteinen verkostoperhetyö ovat vaikuttava ja 

työskentelyä selkeyttävä toimintatapa varsinkin ennakoivasti hyödynnettynä. Toimintatapoja 

on tarpeen ottaa käyttöön jo silloin, kun huoli lapsen tai nuoren toimintakyvystä on vielä 

pieni. Perheen luvalla toteutettu ennakoiva yhteinen työ ehkäisee ongelmien vaikeutumista 

ja tehotonta päällekkäistä työtä. Perhe saa aikaisempaa taitavampaa ja koordinoitua apua 

ajoissa. Tarve luoda kokeilujen pohjalta systemaattiset ja pysyvät käytännöt on tunnistettu. 

Kaikki osapuolet hyötyvät, koska usein yhden alan tieto ja taito ei riitä. Konsultaatio, 

yhteinen arviointi ja suunnitelma sekä yhteinen verkostoperhetyö ehkäisee tehokkaasti 

ongelmien vaikeutumista ja mahdollistaa osaamisen yhdistelyä.  

 

MITÄ SITTEN? Johtopäätökset ja jatkokehittäminen 

Työryhmä ehdottaa, että kokeiluja ja kehittämistä jatketaan ja että kehitetyt toimintatavat 

mallinnetaan ja otetaan käyttöön pysyvästi. Tueksi laaditaan tarvittavat toimintaohjeet. 

Lisäksi kehitetään ja otetaan käyttöön yhteistä arviointia ja suunnitelmaa tukevat työvälineet 

ja mallit, luodaan yhteensovittavan johtamisen rakenteet, sovitaan yhteiset tavoitteet ja 

seurannan mittarit, arvioidaan ja seurataan vaikutuksia. ja seurataan työntekijä- ja 

asiakaskokemusta. Toimintamallin juurruttamisen yhteydessä tulee selvittää tämän 

asiakasryhmän osalta yhteys osaamiskeskustasolle keskitettävään palveluun tai osaamisen 

resurssiin. 

 


