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Esityksen sisältö

1. Mikä on ARVOA-toimintakykymittari?

2. Miten työväline toimii?

3. Mitä tapahtuu jatkossa?
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Työväline 
asiakastyöhön

Tiedolla 
johtaminen

Tutkimus ja 
kehittäminen



Toimintakykymittarin historia
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2013 - 2015 2015 - 2018 2018 - 2019 2019 Seuraavaksi

Aloitettu
lastensuojelun
vaikuttavuusmittari 
-tutkimusprojekti

Käynnistetty 
jatkoprojekti

Ryhdytty 
kehittämään 
mittaria 
tuotantokäyttöön

FCG ottaa 
vastuulleen mittarin 
jatkokehityksen



Miten vaikuttavuutta mitataan
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aika

Palvelut ja toimenpiteetPalvelun aloitus

Mitataan perheen 
toimintakyky palvelun 
alussa

Palvelu 
jatkuu/päättyy

Mitataan perheen 
toimintakyky uudelleen



Työväline perustuu kyselylomakkeisiin
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Työntekijän arvio lapsen 
toimintakyvystä

Työntekijän arvio vanhemman 
toimintakyvystä

Työntekijän arvio lapsen 
huolenpidosta ja kohtelusta

Lapsen itsearviointilomake

Lapsen itsearviointilomake 
sijaishuollossa

Vanhemman itsearviointilomake



Toimintakykykuvaaja
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10.4.2019 10.7.2019



Huolikartta
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10.7.201910.4.2019



1. Auttaa sosiaalihuoltolain velvoitteiden toteuttamisessa
1. Rakenteellinen sosiaalityö

2. Asiakastiedon välittäminen hyvinvoinnin edistämiseksi

3. Vaikuttavuuden seuraaminen

2. Helpottaa keskustelun avaamista asiakkaiden kanssa

3. Parantaa asiakkaan osallisuutta
1. Asiakas voi osallistua oman tilanteensa arviointiin

4. Tekee työstä näkyvää
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Työväline 
asiakastyöhön
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Miten voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla olemassa 
olevaa tietoa toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena?

Tiedolla 
johtaminen

Tutkimus ja 
kehittäminen
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Lastensuojelun ydinmuuttujat

Lapsen omat havainnot hyvinvoinnistaan lastensuojelun ydinmuuttujien ja 
yleisten lapsen hyvinvointimuuttujien suhteen 

1

2

3

Petteri Paasio, Socca, Kuntaliiton Sote-studio 29.5.2019

1. Hyvin poikkeavat havainnot.
2. Selkeästi välittömiä 

lastensuojelullisia toimia 
tarvitsevat lapset.

3. Perinteistä lastensuojelun 
avohuollon toimintakenttää.

4. Osittain edellistä ryhmää, 
mutta lastensuojelun 
onnistumisen kannalta 
olennainen ryhmä, koska ovat 
suhteellisen haastavista 
lähtökohdista kyenneet 
rakentamaan hyvää yleistä 
hyvinvointia.

5. Ei lastensuojelun asiakkaita, 
mistä lapsi saa parasta apua 
omaan hyvinvointiinsa.

6. Kaikki erittäin hyvin.
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Vanhemman käytös 
on johdonmukaista

Vanhemmalla on 
käsitys lapsen 
ikätasoon 
kuuluvasta 
kehityksestä, 
tarpeista ja 
sopivista rajoista.

Vanhempi ei altista lasta 
hämmentäville tai 
traumaattisille kokemuksille

Lapsen ei tarvitse 
kantaa huolta 
vanhemman 
pärjäämisestä

Vanhempi 
tarjoaa lapselle 
riittävästi 
virikkeitä ja 
mahdollisuuksia 
opetella 
sosiaalisia 
taitoja

Vanhempi huolehtii 
kodin 
soveltuvuudesta 
lapselle
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”Lomakkeeseen tiivistyy kaikki se laadullinen työ, jonka työntekijä on tehnyt ennen lomakkeen täyttöä.”


