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Tavoitteena määritellä 

  1. monitoimijaisen arvioinnin periaatteet 

  2. kokonaisvaltaisen arvioinnin sisällöllinen kokonaisuus ja arviointikohteet 

 

Arvioinnin keskiössä on lapsen hyvinvointi ja turvallisuus.  

 

Arvioinnin yhteinen viitekehys luo perustaa integroidulle työskentelylle luomalla  

yhteisen kielen ja käsitteistön lapsen ja perheen elämäntilanteen ja tuen tarpeiden  

arvioimiseksi. Se palvelee myös arvioinnin tekemistä jatkumona, rakentuvana ja  

tietoa kumuloivana.  

 



ARVIOINNIN PERIAATTEISTA 
 

Periaatteet ja niihin  liittyvä arvopohja toimivat ohjenuorana ja 

perussäännöstönä 

 

 

1. Lapsen oikeudet   

Aktiivinen toimijuus 

- mahdollisuus leikkiin  

ja muihin hyvää kasvua,  

kehitystä ja itseluottamusta 

rakentaviin toimintoihin 

           Lapsen kuuleminen ja 

           kunnioittaminen 

- jokainen tulee yhdessä 

huoltajiensa kanssa kuulluksi ja 

päästävä vaikuttamaan itseään  

koskeviin päätöksiin 

 

Mahdollisuus vaikuttaa ja ottaa vastuuta 

- jokainen saa tukea aktiivisen roolin 

 löytämiseen omissa ympäristöissään. 

 Lapsella mahdollisuus vaikuttaa yhteisön 

         häntä koskevin päätöksiin 

Yhden vertaisuus 

- Lasta autetaan  

voittamaan koulutukseen, 

talouteen, terveyteen ja  

sosiaaliseen tilanteeseen liittyvät 

eriarvoistavat tekijät ja elämään 

hyväksyttynä jäseninä omissa 

yhteisöissään 

Turvallisuus 

- Lapsi on turvassa 

laiminlyönniltä ja  

kaltoinkohtelulta 

kotona, koulussa ja  

muissa 

ympäristöissä 

Terveys 

- Lasta  tuetaan mahdollisimman hyvän 

fyysisen ja psyykkisen terveyden yllä- 

pitämisessä, hän saa tarvitsemansa 

   terveyspalvelut ja häntä tuetaan 

      terveellisten valintojen 

         tekemiseen  

Oppiminen ja onnistuminen 

- Lapsi saa tukea oppimiseen ja  

taitojensa kehittämiseen sekä itse- 

tunnon ja itseluottamuksen vahvista- 

miseen kotona, koulussa ja muissa  

ympäristöissä 

 Hoiva 

- lapsella on hoivaava ja huolta 

pitävä paikka, jossa elää, oma 

perhe, joka saa tarvittavan avun.  

     tai muu asuinpaikka, jossa 

            hoiva ja huolenpito toteutuu  

Lapsen oikeuksia arvionnin periaatteena- Getting it right for every child – 

National Practice Model, suomennos Päivi Petrelius 2016 



2. Kokonaisvaltaisuus 

- Holistinen ihmiskäsitys ja systeeminen ajattelu 

- Hyvinvointi koostuu eri osa-alueista, joita tarkastellaan kokonaisuutena 

-- yhteinen käsitys mitä arvioidaan ja miksi arvioidaan 

- Riittävän monipuolinen arviointi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 

- Kokonaisvaltaisuus näkyy perheen kokemuksessa ja tämän kokemuksen aikaansaamiseksi tärkeää, 

       että tukea lapselle ja perheelle tarjoavat ja tuen järjestämisestä vastaavat samat  toimijat, jotka ovat 

       osallistuneet arviointiin  

 

KOKOAVA JA OIKEA-AIKAINEN: Yksi arviointi, päällekkäisyydet pois, oikea-aikaisuus, ennaltaehkäisy,  

varhainen tuki  

 

PERHEEN KOKONAISHYVINVOINTI JA TOIMIJUUS: Lapsen ja perheen näkökulma & toiminta,  

lapsen ja perheen tarpeet, arvomaailman ja asiakkaan todellisuuden tutkiminen, lapsen tilanteeseen,  

tarpeisiin, vahvuuksiin ja suhteisiin perehtyminen  

 

SUUNNITELMALLISUUS: tavoitteellisuus, asianmukaisuus 

 

TIETO: saatu tieto kootaan yhteen, arviointi on yhteinen ja tietoa kumuloivasti tuottavaa,  

yhteinen dialogi, yhteinen kieli ja tavoitteet, suhde kerättyyn tietoon – lapsi, vanhempi, ammattilainen 

 - muiden tiedon tulisi liittyä lapsen tarinaan ja omaan tietoon 

 - lapsen osallisuuden tietoinen tukeminen 

 

 



3. Lapsikeskeisyys   

 

Lapsi arviointiprosessissa aktiivisena toimijana, jonka kanssa pyritään rakentamaan yhdessä muiden  

toimijoiden kanssa ymmärrystä lapsen kokemasta todellisuudesta, 

ajatuksista ja toiveista. Neuvottelukäytännöt! 

 

Lapsen toimijuus arvioinnin aikana tarkoittaa lapsen kohtaamista,  

tiedon kokoamista lapsesta ja lapsen kanssa, tiedon reflektointia  

sekä sen yhteistä tulkintaa.   

 Lapsen kohtaaminen 

Fyysinen läsnäolo ja lapsen 

tapaaminen 

Lapsen erityinen huomioiminen 

yhteisissä tapaamisessa.  

Prosessimaisuus ja 

tapaamisten  toistuvuus 

Lapsen kohtaamiseen sopivat 

välineet  

 

      Lasta koskevan   

      tiedon ja lapsen 

         tiedon kokoaminen 

Lapsen  tilanteen 

yhteinen tulkinta ja 

ratkaisut  

Jaettu ymmärrys   huolista, 

voimavaroista, 

mahdollisista ratkaisuista. 

Muutoskohteiden yhteinen 

määrittely ja toimenpiteistä 

yhdessä sopiminen 

 
Tiedon reflektointi ja käsittely  

- yhdessä lapsen kanssa 

- lapsen ja vanhemman tiedon 

käsittely    

- lapsen tarinan yhteinen 

kerronta 

- lapsi arvioijana 

Turvallisuus 

ja 

hyvinvointi 

lapsen 

kokemana 

Lapsiekeskeisen arvioinnin ulottuvuuksia 

(Petrelius ym. 2016) 



4. Perhelähtöisyys 

Lapsen näkökulman ohella arvioinnin keskiössä on aina myös perheen näkökulma ja perheen toimijuus.   

 

Lapsikeskeinen, monitoimijainen arviointi  etsii vastausta siihen, millainen lapsen elämäntilanne  
kokonaisuudessaan ja hänen kokemanaan on sekä millaista tukea hän ja koko perhe tarvitsee. 
 
5. Suhdeperustaisuus, dialogisuus ja myönteinen tunnistaminen 

KOHTAAMINEN: turvallisuus, luottamus ja kunnioitus, vuorovaikutuksessa yhdessä tapahtuvaa,  

kohtaava suhdeperustaisuus, aito tutustuminen, rehellisyys, hienovaraisuus 

Yksilöllisyyden kunnioittaminen ja voimavarojen tunnistaminen 

 

AUTTAVA: suora apu, arkea lähellä, luottamuksellinen yhteistyösuhde, lisää lapsen turvallisuutta,  

toimijuutta ja myönteistä minäkuvaa 

 

6. Tuen ja palveluiden vaikutusten arviointi 

Työvälineiden luominen, joilla vaikutuksien arviointi tapahtuu 

 

 

 

 

 



Monitoimijuutta ja erityisesti muiden ammattilaisten mukaan kutsumista sekä yhdessä tekemistä voi arvioinnissa  

toteuttaa monella tapaa, kuten  

1. Hyödyntämällä ja kokoamalla yhteen jo olemassa olevaa tietoa (esim. matalan kynnyksen seuranta- ja  

 arviointikäynneistä, pyytämällä lapsen tuntevien tahojen näkemyksiä lapsen tilanteesta) 

2.  Konsultoimalla toisia ammattilaisia  

3.  Sopimalla muista arvioinneista tai tutkimuksista, jotka täydentävät ja syventävät arvioinnin viitekehyksen  

 osa-alueita ja teemoja ja liittävät nämä tiedot arvioinnin kokonaisuuteen 

4.  Toteuttamalla arviointi yhdessä työparina esimerkiksi toisen ammattilaisen kanssa   

5. Toteuttamalla arviointi yhdessä useamman toimijan kanssa ja ”saman pöydän ääressä” tai monitoimijaisessa 
 tiimissä 







Toimintatavan edellytysten turvaaminen 

 

Monitoimijaisen arviointityöskentelyn mahdollistaminen yhteensovittavan  

johtamisen avulla luotava toimivia monitoimijaisen arvioinnin käytäntöjä 

        arviointityöskentely lapsen ja perheen näkökulmasta yhdeksi,  

ehyesti toteutetuksi arvioinniksi, joka jatkuu oikea-aikaisena,  

oikein kohdennettuna ja koordinoituna tuen ja avun prosessina. 

 

Palveluista vastaavan johdon varmistettava, että eri palveluissa toimivat  

ammattilaiset saavat yhtenäisen ja yhteisen koulutuksen mallin soveltamiseen. 

 

Yhteisen osaamisen varmistaminen monitoimijaisen arvioinnin tueksi 

 - koulutustarpeet ja koulutuksen toteuttamistapa. 

 

Asiakastietojärjestelmien kehittäminen työskentelyn mahdollistamiseksi   

 

Lainsäädännöllisten kysymysten selvittäminen 

 

Monitoimijaisen arviointityöskentelyn kokeilut ja niihin  

liittyvät tutkimuset/selvitykset   



Sisällöllinen kehittämisen jatkaminen  

 

- kuvata tarkemmin jokainen teema sekä koota ja kehittää keskeiset tiedon keräämisen välineet  

 ja huolehtia jatkuvasti niiden päivittämisestä uuden tiedon mukaisiksi  

 

-  selkiyttää arvionnin prosessia ja dokumentoinnin mallia 

 

-    selkiyttää tiedon analysoinnin ja yhteisten johtopäätösten tekemistä osana dokumentoinnin  

 kehittämistä 

 

- asiakastyössä toteutettava kokeilu ja jatkokehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa, 

 jonka tuloksena viitekehykseen pohjautuvan mallin voisi kuvata käytännöllisenä oppaana 

 

-   viitekehyksen teoriapohjan vahvistaminen sekä tutkimustiedon kokoaminen monitoimijaisen  

 arvioinnin vaikuttavuudesta sekä kustannusvaikutuksista 

 

 

 

Hanna Tulensalo, Kirsti Kumpulainen ja Marjatta Kekkonen. Monitoimijainen arviointi.  

Julkaisussa: Erityis- ja vaativan tason palvelujen työpajaprosessin raportit. 2017. 

 

Löytyy THLn sivuilta  

https://www.julkari.fi/handle/10024/134652 
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