
Vahvistuvaa osaamista ja koordinoitua apua  
kehitysvammahuollon, sosiaalihuollon ja 
psykiatrian yhteisellä työllä 
Työryhmän tehtävänä oli kehittää kehitys-
vammahuollon, lastensuojelun ja psykiatrian
yhteisasiakkuudessa olevien lasten ja
perheiden tukea. Vastavuoroinen konsultaatio,
monitoimijainen arviointi ja suunnitelma sekä
yhteinen perhetyö ovat vaikuttavia
toimintatapoja, kun on huoli lapsen tai nuoren
toimintakyvystä ja perheen jaksamisesta.
Perheen kanssa toteutettu ennakoiva yhteinen
työ ehkäisee ongelmien vaikeutumista ja
tehotonta päällekkäistä työtä. Perhe saa
taitavaa ja koordinoitua apua ajoissa!

Vastavuoroinen, ennakoiva 
konsultaatio
Sovittiin  eri palveluiden ammattilaisten puhelinkonsultaation 
käytännöistä.  Mahdollisuus lisätä vastavuoroista 
konsultaatiota mahdollisimman matalalla kynnyksellä nähtiin 
tärkeänä, koska se ehkäisee tehokkaasti ongelmien 
vaikeutumista ja mahdollistaa osaamisen yhdistelyä. 
Konsultaatiosta voidaan tarvittaessa edetä yhteiseen 
arviointiin ja koordinoituun  yhteiseen työhön. 

Yhteinen perhetyö 
• Lastensuojelun ja kehitysvammahuollon perhetyö 

kokeili yhteistä verkostoperhetyötä.  

• Selkeät konsultaatio- ja yhteyshenkilökäytännöt 

mahdollistivat ketterän perhetyön aloituksen 

perheen luvalla.

• Perhetyö alkoi yhteisellä kotikäynnillä: sovittiin  

yhteisen työskentelyn tarpeesta, kestosta ja 

tavoitteista.

• Yhteistä tietoa ja taitoa jakamalla löydettiin 

aiempaa enemmän ja konkreettisempia keinoja 

tukea lasta ja vanhempia.

• Ammattilaisten osaaminen alkoi vahvistua, koska 

yhteinen työskentely mahdollisti vastavuoroista 

oppimista.  Kohti pysyviä käytäntöjä
Perheiden viesti ammattilaisille on, että tarvitaan
panostusta palveluiden yhteensovittamiseen.
Vastuun tiedon kulusta ja kokonaisuuden koordi-
noimisesta ei pidä olla perheillä, vaan
ammattilaisilla! Tätä kohti on edetty Helsingin ja
Espoon kokeiluissa ja niihin osallistuneiden
mielestä yhteisen työn käytäntöjä tulee edelleen
kehittää. Tueksi tarvitaan yhteensovittavan
johtamisen rakenteet ja yhteiset tavoitteet.
Jatkokehittämisessä on tärkeää huomioida, että
kehitysvammahuollon, sosiaalihuollon ja
psykiatrian tukea tarvitsevat perheet ovat erityinen
kohderyhmä, joka tarvitsee myös OT-keskukseen
keskitettyä osaamista.

Monitoimijainen 
arviointi ja suunnitelma 
• Perheen ympärillä olemassa olevien toimijoiden on 

tärkeää tehdä yhteinen arvio ja sovittaa 
suunnitelmat toimivaksi, koordinoiduksi 
kokonaisuudeksi. 

• Yhteisen perhetyön tueksi tarvitaan yhteistä arviota 
ja kokoavaa suunnitelmaa: perhetyön työskentely 
perustuu yhdessä sovittuihin tavoitteisiin. 

• Monitoimijaista arviointia ja suunnitelman tekoa 
tukevia työvälineitä ja malleja  tulee käyttää ja 
kehittää. 

• Yhteiseen monitoimijaiseen arviointiin pitää varata 
erillinen aika ja siihen valmistautuminen on tärkeää.
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