
PALVELUTARPEEN ARVIOINNIN TYÖPAJA 15.4.2016 

TYÖPAJOJEN SISÄLTÖ 

(Koonnut Noora Keskisipilä 18.4.2016) 

1. Mitä kehittämistarpeita yksikössäsi / organisaatiossasi havaittiin ja mitä 

konkreettisia toimenpiteitä on sitten tehty? (oranssi)  

 

- Vaasassa suuri organisaatiomuutos 

- Organisaatiomuutos 

- Organisaation muokkaus ja uuden mallintaminen 

 vastuut lain mukaan 

- Pietarsaari: Palveluohjausta organisoidaan 

- Organisaatiomuutoksia tehty 

- SOTE- uudistus vie energian 

 

- Arviointitiimien perustaminen 

- Perustettu arviointitiimi (Vaasa), Sjoki ei mitään 

Kehittämispäiviä pidetty palvelutarpeen arvioinnista 

- Konkretia: sovittu työparityöskentelystä aikuissos.työn ja lasten ja perheiden palvelujen 

sos. työn kesken. 

Prosessin mallintaminen (Vaasa) 

 

- Konkreettisia toimenpiteitä melko vähän 

- Meillä ei juurikaan ole käytetty / kerrottu palvelutarpeen arvioinnista  

- Kehitettävää: moniammatilliset palvelutarpeen arviot käyntiin 

 

- Miten turvataan ”väliinputoajien” (esim. nepst ja mt-asiakkaat) palvelujen saanti ilman, 

että palvelutarpeen arviointi sitä hidastaa? 

- Miten turvataan, että asiakkaan palvelutarpeen arviointiin on saatavilla sellaista 

informaatiota, joka tuottaa parhaan mahdollisen arvioinnin? (Ja mitkä viranomaiset 

mukana?) 

- Miten tuetaan asiakkaan hoidon toteutuminen ilman, että palvelutarpeen arviointi sitä 

hidastaa? Esim. katkaisuhoidossa. 

 

2. Parhaat kokemukset: Mikä näyttää toimivan? (Vihreä) 

 

- Pienessä kunnassa moniammatillinen työ helppoa 

- Pieni kunta  palvelut ja toimijat tunnetaan, tieto kulkee, apu nopeaa 

- Yhteistyökumppanit & asiakkaan tunnetaan (pienet kunnat), arviointitiimit, 

yhteydenottopyyntö 

 

- Kotikäynnit ja muu jalkautuminen lisääntynyt 

- Ilmoituksen tekemisen kynnys madaltunut 

- Lomakkeet, strukturoitu toimintatapa (haastattelu) 

- Tiimit kokoontuu 1 x viikko, käsitellään asiat: kelle kuuluu 

- Toimintakykyarvio on keskeinen välinen palvelutarpeen arvioon 

 



- Moniammatillisuuden merkitys lähdössä ”matkaan” kohtalaisesti, kehittyvää toimintaa 

- Moniammatillinen tiimi palvelutarpeen arvioinnissa 

- Lisää moniammatillista työtä ja verkostoissa toimimista 

- Moniammatillinen yhteistyö  

- Tiedonsaanti eri yhteistyötahoilta 

- Vanhussosiaalityö / yhteistyö 

 

- Toimintakyky ja juurisyyt paremmin esiin 

- Palveluilla voidaan auttaa aikaisemmin kun tukea saa ilman ls-asiakkuutta 

- Ei ole aloitettu vielä arviointitiimiä (Vaasa), yhteydenottopyynnön ansiosta asiakas 

löydetään + kokonaisvaltaisempi palvelu (asiakas keskiössä) 

- Asiakkaan osallistuminen omaan prosessiin 

- Asiakkaan kohtaaminen ja hänen näkemyksensä kuuleminen ja huomioiminen 

- Palvelusuunnitelmia tehdään ”tukka putkella” 

- Ei kokemuksia vielä kun muutos on vielä kesken. Työntekijät nimitetty eli selkä 

työnkuva 

- Kokonaistilanne ja asiakkaan oma näkemys esille 

 

 

3. Palvelutarpeen arvioinnin organisointi ja mitä uudistaminen edellyttää? (keltainen) 

 

- Resursseja 

 

- Lisääntyvää jalkautumista  kotiin 

Ajattelumallien muutosta  asikaslähtöisempi ote 

Muiden ammattiryhmien osaamisen hyödyntäminen, tiimityö – tiimiajattelu 

Avointa näkemystä työntekijältä 

Seurantatyö! ( asiakassuunnitelman eteneminen)  

Vaasassa 2 arviointiryhmää olemassa 

uudenlaista ajattelumallia, avointa mieltä, yhteistyökykyä ja keskustelua 

 

 

- Arviointitiimin perustaminen ammatillisesti 

- Keskistetty arviointitiimi? 

- Omatyöntekijä ja kuinka organisoi palv. tarpeen arvioinnin 

- Meillä ei toimi tai siis ole palvelutarpeen arviointia koska käytännössä 

palvelusuunnitelma, joka on vähän sama kuin palv. tarpeen arviointi (työssä 

vammaispalveluissa) 

 

 

- Motivoitunutta henkilökuntaa 

- Edellyttää työntekijältä ennakkoluulottomuutta ja kykyä kyseenalaistaa omia 

uskomuksiaan palveluista. 

- Joustavuutta, pitkää pinnaa, huumoria 



- Henkilöstön muutosvalmius, ”koulutusta” 

Lisäkoulutus, vuoropuhelua, asiantuntijoiden ja työntekijöiden rajapinnalla, 

kirjausjärjestelmä / yhtenevä tiedonkulku / käyttöoikeudet 

- Ammattiryhmien osaaminen huomioon paremmin 

- Verkostointi. Esim. Isossa kaupungissa organisointi ja uudistaminen edellyttää 

sopimista, kehen otetaan yhteyttä, ketä arvioita tekemässä, miten arvio jaetaan eri 

osapuolille (ei yhteistä tietokantaa) 

 

- Tiedonkulun yhtenäistäminen  ohjelmistot yksiin 

- Aikuissosiaalityö tekee aikuisia koskevia + arvioinnit. Vammaispalvelu vammaisia 

koskevat arvioinnit. 

- Pyynnöt palvelutarpeen arvioimiseksi tulevat ls-sostt. :lle joka määrittelee työparin. 

Arviointi tehdään ”perint.” mallilla. 

- Pietarsaari: Aikuissosiaalityö /kokeiluvaihe. Vanhuspalvelut / palvelusuunnitelma 

- Ensin SOTE valmiiksi! Millainen organisaatiomalli syntyy, mihin palvelutarpeen arv. 

sijoittuu? 

- Kokonaisvaltainen organisaatiomuutos, matalan kynnyksen palvelut, 

palveluohjauskeskukset? Vanhasta luopumista, yhteistyö, ei kuulu meille?? 

- Voi edellyttää organisaatiomuutoksia. Täytyy arvioida ennakkoon, ollaanko menossa 

”raskaampaan” järjestelmään. Kentän kuunteleminen tärkeää. Asiakkaan 

kuunteleminen tärkeää. 

- Oma asiakassuunnitelma vokin asiakkaille, ”pohjana” pta:iin kunnan puolella 

 

4. Ongelmakohtia ja kysymyksiä, jotka ovat vailla vastausta? (Pinkki) 

 

-  Tarve koulutukseen 

- Ohjeistusta puuttuu  

- Unohtuuko asiakaskeskeisyys?  

- Käytännön toimivuus 

- Epärealistiset toiveet 

- Mistä resurssi arviointiin? 

- Resurssien riittävyys / riittämättömyys 

- Pietarsaari: Organisaatio suuressa vaiheessa. Kukaan ei vielä tiedä minkälainen 

organisaatio on tulossa. 

- Mistä saadaan riittävästi sosiaalityöntekijöitä?  

 

- Mitä palvelutarpeen arviointi käytännössä on? Ei avattu asiaa kunnolla. 

- Voiko terveydenhuollon yksiköissä tehdä asiakkaan palvelutarpeen arviointia? Koti 

ensisijainen arviointipaikka! 

- Millä aikataululla palvelutarpeen arviointi tulee päivittää tai uusia? 

- Tehdäänkö palvelutarpeen arviointi vanhoillekin asiakkaille? 

- Minkä tekijän mukaan määräytyy palsun tekijät moniammatillisessa työryhmässä, jossa 

useita eri alojen sosst.? Määritteleekö esim. ikä? Suurin palvelun tarve? 

- Kuinka laaja, päivittäminen, suhde palvelusuunnitelmaan 

- Miten moniammatillisessa yhteistyössä esim. terveydenhuollon ammattilaiset 

”hoksaavat”, että tarvitaan shl:n palvelutarpeen arviointi? 



- Palvelutarpeet ja olemassa olevat palvelut eivät kohtaa 

- Jos yhteydenotto tulee esim. äidin nimissä, kenelle kirjataan ja missä laajuudessa 

perhe huomioidaan? Jokaiselle oma? Vai yksi yhteinen? & tilastoidaan. Miten 

seurataan palvelutarvearvioinnin toteutumista? 

- Omatyöntekijä? Vastuutyöntekijä? Kenelle tehdään palvelutarpen arviointi? Uusille 

asiakkaille? Ja koska? Mikä on kriteeri palvelutarpeen arvioinnin tekemiseen? 

- Jatkokysymys: Jos tilaa yhden / pari kpl lapsiperheiden palveluja niin pitääkö tehdä 

palv. tarvearv.? 

- Pitääkö vammaispalveluissa tehdä palvelutarpeen arviointi? Siihen menee täysin yhden 

sos.työntekijän aika kun tällä hetkellä yksi sos. työntekijä. 

- Onko palvelutarpeen arviointi oikea-aikaista? 

 

- Eri yksiköiden tekemät palvelutarveaviot, miten tiedonsiirto ja vastuu, ettei tule 

päällekkäisyyksiä? 

- Tiedonkulku yhteiseksi  ohjelmistot yksiin( sos + terveys) Ohjelmistojen puutteet 

- Tietojärjestelmät tukemaan arviointia 

- Saman organisaation sisällä eri järjestelmät 

- Yhtenäiset toimintaohjeet, rakenteelliset ongelmat, palvelutarpeen tekee hlö, joka voi 

vaikuttaa palvelun saatavuuteen 

 

- Työnjako? Ohjaajien rooli? Esim. Voiko ohjaaja arvioida, että lapsi on erityistä tukea 

tarvitseva? 

- Kenellä vastuu asiakasprosesseista? Omatyöntekijä? Kun asiakkuus vaihtuu yksiköstä 

toiseen.  

- Onko jokaisella perheenjäsenellä yksilönä oma työntekijä? Vai voiko asiakkaana olla 

perhe? 

- Millä perusteella omatyöntekijä määräytyy? 

- Yhtenäinen linja puuttuu. Esim. perheneuvola ”pompauttaa” asiakkaita sos.toimeen. 

- Työntekijät eri ammattil. roolit. Erityisen tuen tarve  kriteerit  Kelan palvelut  

ohjaus sostt. / matkat  

 

- Miten edunvalvonnassa olevan asiakkaan tilanne? Kun edunvalvoja ei huomioi 

asiakkaan muuttuvia tilanteita? 

- Erityisen tuen tarpeessa oleva henkilö? 


