
Pia Gripenberg: 

PKS-LAPEHANKE 
Raportti: ”Sijoitetun lapsen lasten- ja nuorisopsykiatrisen hoidon järjestäminen - mallinnus”  

Tehtävänanto ja tavoite 

Hankesuunnitelman integratiivisissa tavoitteissa on määritelty tehtäväksi mallintaa sijaishuoltoon sijoitetun lapsen 

lasten- ja nuorisopsykiatrisen hoidon järjestäminen pääkaupunkiseudulle. Sittemmin tehtävänanto laajeni koskemaan 

koko maakuntaan. Hankesuunnitelmassa edelleen määriteltiin, että mallia tulee pilotoida ensimmäisessä vaiheessa 

Helsingissä Teinilän lastenkodissa ja toisessa vaiheessa muissa lastenkodeissa Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla.  

Lape-työryhmään, jonka tehtäväksi mallintaminen ja pilotoinnin järjestäminen annettiin, nimettiin 18 jäsentä. Joukossa 

oli edustajia niin lastenkodeista, sijoituksen aikaisesta vastuusosiaalityöstä, lastenpsykiatriasta kuin 

nuorisopsykiatriastakin. Ensimmäisen vaiheen pilotointi oli Teinilässä käynnistynyt jo ennen varsinaisen Lape-

työskentelyn aloittamista Helsingin omana pilottina. Lape-työskentelyn aikana siirryttiin (vuoden 2017 lopulla) toisen 

vaiheen pilotointiin, johon valikoitui mukaan Karhukallion lastenkoti Espoosta sekä Helsingin Malmin lastenkoti ja 

Outamon lastenkoti, joka sijaitsee Lohjalla. Yksiköt ovat profiililtaan jonkin verran erilaisia ja niin ollen pilotoinnin 

toteutuskin oli hieman varioiva eri yksiköissä.  

Sekä lasten- että nuorisopsykiatrian kanssa lähdettiin tavoittelemaan yhteistä neuvottelua, jossa voitaisiin päivittää sekä 

sosiaalityön asiakassuunnitelma, lastenkodin hoito- ja kasvatussuunnitelma että psykiatrian hoitosuunnitelma. 

Lähtökohtana oli, että asiakkaiden (sekä lapsen että hänen vanhempiensa) ei tarvitsisi käydä useissa neuvotteluissa, 

joissa käydään pitkälti läpi samoja asioita. Myös työntekijöiden aikaa säästyisi, jos neuvottelut voitaisiin pitää yhtenä 

yhteistyöneuvotteluna, eikä erillisinä, joissa kussakin tarvitaan kuitenkin edustus kultakin taholta. Yhteisiä neuvotteluja 

varten rakennettiin yhteinen neuvottelurunko, joka toimisi keskustelun sekä laadittavan yhteisen suunnitelman 

pohjana. Siitä, kuka toimii neuvottelun puheenjohtajana, käytiin lukuisia kertoja keskustelua kokouksissa. Lopulta 

päädyttiin ratkaisuun, jossa puheenjohtajuus ei ole vakiintunut, vaan enemmänkin tilanteesta riippuva. Yhteinen 

neuvottelurunko vaikutti niin ikään jäävän osassa neuvotteluja käyttämättä. Yhteistä suunnitelman tekemistä 

hankaloittaa mm. se, että kaikilla toimijoilla ei ole käytössään sama tietojärjestelmä. Tämän oletetaan helpottavan 

lähivuosina. Lisäksi lainsäädäntö edellyttää kaikkien kolmen suunnitelman päivittämistä, eikä yksi yhteinen suunnitelma 

nykylainsäädännön alla osoittautunut vielä tästä näkökulmasta kaikkia palvelevaksi.  

Haasteista huolimatta yhdessä toteutetut neuvottelut nähdään lapsen edun mukaisina sekä perhettä paremmin 

palvelevina. Lisäksi yhteisissä neuvotteluissa voidaan sopia työnjaosta ja tiedonkulusta, mikä on ollut yksi saavutettu 

tavoite. Yhteisesti sovitut asiat voidaan kirjata yhteiseen muistioon, jota kukin osapuoli voi omia suunnitelmia 

kirjallisesti päivittäessään hyödyntää ja joka jää myös ”muistilistaksi” sekä eri tahojen työntekijöille että asiakkaalle ja 

etenkin lapsen vanhemmille.  

Pilotointi:  

Karhukallion lastenkoti on perustason lastenkotihoitoa tarjoava yksikkö, jonka henkilöstömitoitus on 1:1. Osalla 

asiakkaista on asiakkuus psykiatrian avohoitoon, mutta ei läheskään kaikilla. Asiakkaat ovat pääosin nuorisoikäisiä. 

Karhukallion lastenkodissa ehdittiin pilotoinnin aikana toteuttaa neljä yhteistä asiakasneuvottelua. Kokemukset 

yhteistyönä toteutetuista neuvotteluista olivat kovin vaihtelevia. Jalkautuvaa konsultaatiota ei psykiatrialta tarjottu 

Karhukallion lastenkodille. Haastetta aiheutti myös se, ettei tieto ollut kulkenut riittävässä määrin Espoon sijoituksen 

sosiaalityöhön, mistä johtuen sosiaalityöntekijöiden ”perehdyttäminen” pilotoitavaan työtapaan jäi usein Karhukallion 

vastuulle. Karhukallion työntekijöille on luvattu tarjota mahdollisuus osallistua lastenpsykiatrian koulutuksiin samoin 

kuin helsinkiläisten lastenkotien työntekijöille.  

Malmin lastenkodin asiakkaissa on sekä lasten- että nuorisopsykiatrian asiakkaita asiakaskunnan ikähaitarin ollen 

lastenkodissa laaja. Malmin lastenkodissa ehdittiin pilotoinnin aikana toteuttaa yksi yhteinen, pilotoinnin mukainen 

neuvottelu. Sen sijaan yhteistyöpalavereja yksikkökohtaisesta yhteistyöstä sopimiseksi pidettiin ja lastenkodin 

henkilökunnalle tarjottiin lastenpsykiatrialta mahdollisuutta koulutuksiin.  



Outamon lastenkodissa oli jo pilotoinnin alkaessa hyväksi koetut yhteistyösuhteet Lohjan nuorisopsykiatrian 

poliklinikkaan. Outamon lastenkodissa on sijoitettuna vain nuoruusikäisiä lapsia. Outamossa laadittiin 

suostumuslomakkeet lapselle ja vanhemmalle, jotta saatiin lupa lähettää lastenkodissa tehty kuukausiarvio aina ennen 

neuvottelua nuorisopsykiatrialle. Nämä lomakkeet otettiin pilotoinnin aikana käyttöön kaikissa yksiköissä. Nuorten 

asioissa toteutettiin yhteistyömallin hengessä useita neuvotteluja. Lohjalla yhteiset neuvottelut on pääosin toteutettu 

nuorisopsykiatrian tiloissa siten, että aika ei ole ollut kovin tiukasti rajattu: psykiatrian hoitoneuvottelun sekä yhteisesti 

sovittavien asioiden osuus on pidetty ensin, sen jälkeen lastenkodin ja sosiaalityön edustajat ovat voineet jäädä nuoren 

ja hänen vanhempiensa kanssa jatkamaan neuvottelua päivittäen lastenkodin hoito- ja kasvatussuunnitelmaa. Näin 

ollen on päästy hyvin lähelle tavoiteltua eri tahojen suunnitelmien samanaikaista päivittämistä. Lohjan 

nuorisopsykiatrian ja Outamon välillä on suunniteltu myös videoneuvotteluna toteutettujen lapsen ja psykiatrian 

poliklinikan työntekijän tapaamisia.  

Teinilän lastenkodissa on asiakkaana sekä lapsia että nuoria. Kaikilla Teinilän lastenkotiin sijoitetuilla lapsilla on jo ennen 

sijoitusta todettu psykiatrian asiakkuuden tarve tai jo käynnissä oleva asiakassuhde psykiatriaan. Pilotointi on Teinilässä 

toteutunut lastenpsykiatrian kanssa siten, että lastenpsykiatrialta on nimetty työntekijäpari, joka jalkautuu Teinilään 

sekä toimii lastenkodin lastenpsykiatrian asiakkuudessa olevien lasten omatyöntekijöinä psykiatrialla. Lisäksi 

lastenpsykiatrialta on toteutettu lastenkodin työntekijöille koulutuksia työpajamuotoisesti.  

Nuorisopsykiatrian kanssa Teinilässä on pilotoitu konsultaatiomallia, josta pilotoinnin edetessä on alettu käyttää 

yhteisen tiedonmuodostuksen termiä. Rakennetta mallinnettiin siten, että lastenkodin osaston vastaava ohjaaja ottaa 

yhteyttä jonkin osaston asiakasnuorista omaan työntekijään nuorisopsykiatrialla ja pyytää osallistumaan osaston 

työntekijöiden työryhmäpäivään. Psykiatrialta on tämän jälkeen osallistunut 1-2 nuoren työntekijää (esim. 

omatyöntekijä ja/ tai verkostotyöntekijä) lastenkodin työryhmäpäivään käyden keskustelua koko lapsen arjessa olevan 

osastotyöryhmän kanssa. Lapsen diagnoosista, oireilusta ja arjesta käydyt keskustelut ovat auttaneet ymmärtämään 

lapsen tilannetta monipuolisemmin, antaneet yhtäältä työkaluja lastenkodin työntekijöille arkeen nuoren kanssa ja 

toisaalta lisänneet psykiatrian työntekijöiden ymmärrystä todellisuudesta, jossa lapsi elää, sekä kasvattaneet käsitystä 

kuntouttavan arjen käsitteestä sijaishuollossa. Tätä yhteistä tiedonmuodostuksen työskentelyä ei ole psykiatrialta 

katsottu resurssien vuoksi voitavan tarjota muille yksiköille. Lasten ja vanhempien osallistumismahdollisuutta 

konsultaatiokeskusteluihin pohdittiin. Lapsen kannalta paremmin toimivana nähtiin kuitenkin pienemmän 

osallistujamäärän malli, jossa omaohjaaja, lapsi ja psykiatrian poliklinikan omatyöntekijä tapaavat kolmisin ennen ja 

jälkeen työryhmätapaamisen. Tätä ei ehditty pilotoinnin aikana juuri toteuttaa, mutta se on suosituksena jatkossa.  

Työryhmän tuotos 

Lape-työryhmän tuotoksena syntyi lista sovittuja asioita (liite 1), joille yhteinen työ lapsen asioissa rakentuu. Yhteisistä 

neuvotteluista ja -prosessista tehtiin myös aikataulullista suunnitelmaa, joka nimettiin Yhteistyön vuosikelloksi (liite 2). 

Pilotin arviointityöpajassa 3.9.2018 työntekijöiden selkeä toive oli, että työpajamaista yhteistä rakennetta jatkettaisiin 

myös Lape-kauden jälkeen. Tällä tarkoitetaan yhteisten asiakasteemojen ympärille rakennettuja, työntekijätason 

toimijoille suunnattuja pajamuotoisia yhteisen vuoropuhelun ja työskentelyn päiviä (tai puolikkaita), joihin työntekijät 

voisivat laajalti osallistua sekä lastenkodeista että lasten- ja nuorisopsykiatrialla. Tällaisen rakenteen jatkaminen 

edellyttää vastuutahosta sopimista. Yhteisen tiedonmuodostuksen muotona työpajat mahdollistavat laajempaa 

joukkoa koskevan keskustelun. Lisäksi tulisi kuitenkin selvittää mitä työryhmiin jalkautuminen lapsen asioista yhdessä 

keskustelemisen mahdollistumiseksi (kuten Teinilä ja-nuorisopsykiatria ovat pilotoineet) resurssien näkökulmasta 

tarkoittaisi sekä selvittää mahdollisuudet toteuttaa keskustelut videoneuvotteluna.  

Hankesuunnitelmassa on tehtäväksi kirjattu sijaishuoltoon sijoitetun lapsen lasten- ja nuorisopsykiatrian asiakkuuden 

järjestäminen. Suunnitelmassa määriteltyjen pilottien suunnassa työskentely on kuitenkin rajautunut laitoksiin 

sijoitettuihin lapsiin ja nuoriin. Sijaishuollossa esim. Uudenmaan kunnissa yhteen laskettuna asuu kuitenkin enemmän 

lapsia perhehoidossa kuin laitoksissa. Näin ollen yhteistyömallin tulisi tulevaisuudessa rakentua sellaiseksi, että se on 

samanlainen jo avohuollon asiakkuuden aikana ja jatkuu asiakkuusprosessin ajan koko ajan rakenteeltaan samanlaisena 

koko ajan kunnes jompikumpi tai molemmat asiakkuudet päättyvät. Lapsikohtaisen yhteistyön mallin ei pitäisi olla 

sidottu siihen, mitä palveluita lastensuojelussa (tai psykiatriassa; vrt. osastohoitojaksot) on arvioitu lapsen tarvitsevan. 

Tiiviimpää yksikkökohtaista yhteistyörakennetta puolestaan tulee jatkossa miettiä suhteessa yksiköiden 

asiakasprofiiliin.  


