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 Asia  Nepsy Pirkanmaalla  

1 Esittäytyminen Pidettiin esittäytymiskierros, koska saimme uusia jäseniä ryhmäämme Kangasalta ja 

TSAU ry:stä. Tervetuloa mukaan! 

2 Edellisen kokouksen 

muistio 

Edellisen kokouksen muistio on lähetetty ryhmäläisille sähköpostilla. Muistiot ym. 
materiaalit löytyvät myös LAPE Pirkanmaan nettisivuilta:  
https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/muistiot/.  

https://lapepirkanmaa.fi/materiaalipankki/muistiot/


  

3 LAPE Pirkanmaan 

tilannekatsaus 

Projektikoordinaattori Maria Antikainen esitteli LAPE Pirkanmaan ajankohtaisia 
kuulumisia. Ks. diaesitys muistion liitteenä. 

4 Nepsy-palveluiden 

minimikriteerit 

Keskusteltiin viime kerralla annetun kotitehtävän pohjalta ja koottiin ehdotus nepsy-
palveluiden minimikriteereistä (”TOP 4”): 
 
Mitä jokaisen lapsiperheiden palveluiden työntekijän tulee osata/ymmärtää? 

 Perustietoa neuropsykiatrisista piirteistä 

 Palvelujärjestelmän tuntemus 

 Kyky ohjata lasta ja vanhempaa 

 Ymmärrystä nepsy-lapsen arjesta ja sen tukemisesta 
 

Mitä palveluita pitää minimissään olla tarjolla? 

 Jokaisessa yksikössä (vai jokaisella perhekeskustoiminta-alueella tai 
koulupolkualueella?) vähintään yksi nepsy-osaaja tai kaksi osa-aikaista 
nepsy-osaajaa 

 ”Nepsy-koordinaattori”, joka hallitsee palvelukokonaisuuden ja johon voi 
olla yhteydessä matalalla kynnyksellä; työnkuvassa sekä asiakastyötä että 
palvelujärjestelmän koordinointia (vrt. Tampereen nepsy-tukitiimi) 

 Nepsy-lasten erityistarpeiden huomioiminen peruspalveluissa 

 Konkreettinen arjen apu perheille: sekä kotipalvelua että ohjausta ja 
apuvälineitä, tukihenkilö, keskustelua, apua arkiaamuihin jne. 

 

Koulutustarpeet 

 Perustietoa neuropsykiatrisista oireista 

 Nepsy-asiakkaan kohtaaminen 

 Koulutus arjen apuvälineiden käyttöön lapsen tueksi 

 Nepsy-asiakkaan ja hänen perheensä palvelujärjestelmä ja etuudet 
 

 

Poimintoja tehtävän yhteydessä käydystä keskustelusta: 

- Kuntien välillä on paljon eroja palvelutarjonnassa. Pienessä kunnassa 
työntekijöitä on vähän ja palveluverkko suppea. 

- Koulun ja varhaiskasvatuksen työntekijät tarvitsisivat tukea nepsy-asioissa. 
Nepsy-keinoista hyötyy koko ryhmä, ei vain nepsy-lapsi. 

- Koulutusjärjestelmän muuttaminen pitää ottaa pitkän tähtäimen 
tavoitteeksi. Esim opettajankoulutukseen voisi lisätä nepsy-kursseja. 

- Voisiko työntekijöille tarjota ”nepsy-korttikoulutusta” ja kortin voisi sitten 
aika ajoin päivittää (vrt. ensiapukoulutus)? 

- Onko Teknillisellä yliopistolla nepsy-valmentajia? Minna Vanhasalo selvittää 
asiaa. 



  

 

- Tukitoimet pitää aloittaa jo ennen diagnoosia. Miten tätä asiaa voisi edistää 
joka kunnassa? 

- Tukitoimet räätälöitävä yksilöllisesti, lapsen ja perheen tarpeiden mukaan. 
- Miten paljon perustason työntekijän pitää venyttää oman perustehtävänsä 

rajoja? Esim. kuuluuko kuraattorin ohjata vanhempia vai lähettää perhe 
eteenpäin perhetyöhön? 

- Ks. Arjessa alkuun -projekti 
- Taysissa lapselle/perheelle nimetään yhdyshenkilö, joka on perheen 

omatyöntekijä ja johon perhe voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä. 
- Siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon on perheelle 

kriittinen kohta, voi tapahtua jäämistä ”tyhjän päälle”. 
- Palveluita tulisi olla saatavilla myös ilta-aikaan. 

 
 

5 Jatkosuunnitelma Koulutukset 
Maria välittää ryhmässä esitettyjä koulutustarpeita LAPE-koulutuskalenteria varten. 
Ryhmän kokemusasiantuntijat ovat tarvittaessa käytettävissä koulutuksissa. Kuntien 
työntekijöillä ei todennäköisesti ole työaikaa käytettävissä kouluttamiseen. 
 
TSAU ry on kutsunut Erja Sandbergin Tampereelle kouluttamaan jäseniään 5.3. 
Selvitetään, voisiko samaan päivään yhdistää myös ammattilaisten koulutuksen. 
 
Koulutusohjelmaa suunnitellaan työryhmän seuraavassa tapaamisessa. 
 
Minimikriteerien pilotointi 
Rekrytoidaan pilottikuntia kuntien LAPE-ryhmien kautta. Sastamala ja Nokia ovat 
mahdollisesti lähdössä pilotoimaan. 
 
ADHD-hoitoketjun jalkauttaminen 
Projektikoordinaattori Jaana Koivisto on tarvittaessa käytettävissä, jos jokin kunta 
aikoo lähteä jalkauttamaan ADHD-hoitoketjua ja toivoo lisätietoa toimintamallin 
toimivuudesta Nokialla. 

6 Nepsy-kysely Jenni Juvonen kertoi nepsy-kyselyn tilanteesta. Vastauksia on tullut tähän mennessä 
vähän yli 20. Jenni aikoo syventää aineistoa muutaman henkilön haastatteluilla tai 
kirjoituspyynnöllä. Kyselyn linkkiä kannattaa edelleen jakaa eteenpäin asiakas- ja 
ammattilaisverkostoissa:  https://lapepirkanmaa.fi/kysely-neuropsykiatrisia-
erityisvaikeuksia-omaavien-lasten-ja-nuorten-perheille/ 

7 Ajankohtaiset asiat Työryhmän tapaamiset: 
15.1.2018 klo 9.00-11.30 Tampereen virastotalo, rh 2, 5. krs 
6.3.2018 klo 14.00-16.00 Tipotien sosiaali- ja terveysasema, Pispala-kabinetti 
 
16.1.2018 LAPE-info on peruttu, uusi aika 10.4.2018, paikka ilmoitetaan 
myöhemmin 
2.2.2018 monitoimijaisen arvioinnin yhteiskehittämispäivä 
 

https://lapepirkanmaa.fi/kysely-neuropsykiatrisia-erityisvaikeuksia-omaavien-lasten-ja-nuorten-perheille/
https://lapepirkanmaa.fi/kysely-neuropsykiatrisia-erityisvaikeuksia-omaavien-lasten-ja-nuorten-perheille/
https://lapepirkanmaa.fi/kysely-neuropsykiatrisia-erityisvaikeuksia-omaavien-lasten-ja-nuorten-perheille/

