
Pippuri-hanke, Teemaryhmä 7:  Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen 

Aika: 18.5.2017 klo 13.00 – 15.00  

Paikka: Tampereen yliopisto, Pinni B ls. 4115 

  

Osallistujat:   

  Ahonen Timo, lastensuojelun avopalvelut, Tampere, Päiväperho 
  Ali-Rantala Niina, osastonhoitaja, Tampere 
  Eriksson Kai, lastenneurologian ylilääkäri, PSHP   

Hakala Minna, sosiaalityöntekijä, Ruovesi ja Virrat 
Holttinen Timo, erikoislääkäri, PSHP, TA5, NUPS 
Kaartinen Miia, erikoislääkäri, Tampere perheneuvola 
Kaltiala-Heino Riittakerttu, professori, ylilääkäri, PSHP, TA5, NUPS 

  Kuoppa Tarja, sosiaalityöntekijä, Pälkäne 
Kurikka Sari, Tampere  
Mäkinen Marika, Sosionomi YAMK, Etsivä nuorisotyö, Orivesi 

  Määttä Sirpa, sosiaalityöntekijä, Tampere, sosiaalipäivystys 
  Niitty Siina, lastentautien erikoislääkäri, Tampere 
  Niskakari Hanna-Leena, kokemusasiantuntija 
  Pasanen-Aro Paula, ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalveluiden johtaja, Ylöjärvi 

Pavlova Anastasia, kokemusasiantuntija  
Poutanen Tuija, apulaisylilääkäri, PSHP  
Rikander Salla, erikoispsykologi, Kangasala 

  Sipiläinen Katja, sosiaalityöntekijä, Hämeenkyrö 
Sipponen Tarja, kehitysvammahuollon koordinaattori, Tampere 
Tapio Anu, perhetyön ohjaaja, Nokia 
Westlund Onni, kokemusasiantuntija  

Välimäki Erna, vastaava terveydenhoitaja, Tampere, SAKU/ Äitiysultra 

 

Projektikoordinaattorit Miettunen Nanna ja Tiina Civil, muistion kirjaus 

 

   

Poissa:   

Fagerlund-Jalokinos Susanna, Tampere   

Kiviniemi Päivi 
Leander Toni, lehtori, TAMK sosionomikoulutus 
Lehtipuu Paula-Maria 

Lähdeaho Marja-Leena, vastuualuejohtaja, ylilääkäri  
Myllymäki Niina, sosiaalityöntekijä, Sastamala 
Mäkelä Harri, Palvelupäällikkö/perhetukikeskuksen johtaja, Tampere 
Mäki Merja  erikoislääkäri Tampere perheneuvola 
Mäntynen Suvi, kuraattori, Juupajoki 
Paulaniemi Kati, osastonhoitaja, TAYS kehitysvammahuolto, tukikeskus 



Puura Kaija, professori, ylilääkäri, PSHP, TA4, LAPS 
Sannisto Tuire, ylilääkäri, Tampere 

Tuomainen Leena, sosiaalityöntekijä, Sastamala, Punkalaidun 

Tuukkanen-Salovesi Tessa, johtava sosiaalityöntekijä, Kangasala 

Miettinen Sari, projektikoordinaattori 

 

KOKOUSMUISTIO  

 

1. Kokouksen avaus.  

Projektikoordinaattori Nanna Miettunen kävi lyhyesti läpi Pippuri-hankkeen kuulumisia. Kokouksen 

diat muistion liitteenä. 

 

 

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen.  

Edellisen kokouksen muistioon ei ollut huomauttamista.  

 

 

3. Työryhmän kokoonpano ja esittäytymiskierros.  

Erityis- ja vaativan tason palveluiden vastuuryhmään on nyt ilmoittautunut 31 jäsentä. 

Mahdollisesti mukaan tulossa vielä poliisin, rikosseuraamuslaitoksen ja aikuissosiaalityön edustus. 

Ryhmän kokoonpanoa ja työskentelytapoja on syytä miettiä vielä sen jälkeen, kun keskeiset 

kehittämistehtävät on sovittu ja rajattu.  

 

Pälkäneen edustaja Tarja Kuoppa jää kesällä pois ryhmästä, ja hänen tilallaan jatkaa 

sosiaalityöntekijä Sanna Kankaanpää. 

Esittäytymiskierroksen aikana käytiin läpi ryhmäläisten tulokulmia ja odotuksia hankkeen 

kehittämistyöhön. Odotuksena on, että hankkeen jälkeen palvelut sujuisivat nykyistä jouhevammin. 

Toivotaan konkreettisia muutoksia. Esiin nousee, että yhdessä työskenteleminen edellyttäisi 

yhteistä tietojärjestelmää. 

 

Sote-teemaryhmien loppuraportit ovat tulossa ihan lähiviikkoina, niistä toivotaan suuntaviivoja 

myös Pippuri-hankkeen etenemiseen. Alatyöryhmien raportit ovat osin valmiita jo.  

 

 

4. Ryhmätyöskentely  

Edellisessä kokouksessa sovitusti ryhmäläiset olivat lähettäneet etukäteen case-kuvauksia, joita 

pohdittiin kolmen hengen pienryhmissä. Tehtävänä oli erityis- ja vaativan tason palveluiden 

tavoitteisiin peilaten  

a) jäsentää kuvausten perusteella niitä kohtia, joissa työskentelyprosessi ei ole toiminut sujuvasti ja 

b) visioida, mikä olisi voinut olla keino, jonka avulla asia olisi edennyt paremmin. 

 

Ryhmätyön esiin nostamat ajatukset ja huomiot on koottu liitteeseen 1.  

Tehtäviä purkaessa nousi toistuvasti esiin  

- vastuutyöntekijän, koordinaattorin tarve: kuka tällainen henkilö voisi olla? Mitä taitoja ja 

osaamista häneltä vaaditaan? 



- toimivat prosessit ja palveluketjut 

- palveluntarpeita, joihin kukaan ei vastaa: resurssia (rahaa) ei ole tulossa lisää, puuttuvia 

palvelutarpeita paikattava uudelleenjakamalla/yhdistämällä/muokkaamalla nykyisiä resursseja 

ja toimintatapoja 

- monitoimijainen arviointi ja työskentely  ↔ jatkettava siitä, mihin monitoimijaisen arvioinnin 

kehittämisessä on tähän mennessä päästy: Koordinaattorit lähettävät materiaalia ryhmäläisille 

(horisontaalinen yhteistyö) 

- erityistason tuki, konsultaatio muille toimijoille (vertikaalinen integraatio) 

- Eri toimijoiden välisen ymmärryksen lisääminen tärkeää ↔ jatkuva vuoropuhelu 

 

 

5. Kotitehtävä 

1. Pohdi ryhmätyötehtävästä nousseiden ajatusten ja keskustelun pohjalta, mitkä voisivat olla 

erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittämisen tavoitteiden mukaiset konkreettiset 

toimenpiteet, joita ryhmä lähtee kokeilemaan/viemään eteenpäin. 

 

2. Pohdi työryhmän kokoonpanoa ja toimintatapoja 

• Mikä on vastuuryhmän tarkoitus ja tehtävä? 

• Mitä tietoa ja osaamista tarvitaan suhteessa valittuihin kehittämiskohteisiin? 

• Ryhmän toimintatavat? Alaryhmät eri kehittämiskohteisiin? 

 

 

6. Seuraava kokous   

13.6.2017 klo 13.00-15.00  

Tampereen virastotalo, ryhmähuone 2, 5. krs 

- Lasten mielenterveystyön palveluverkko – Hyödyntäminen? Laajentaminen? 

Levittäminen? 

- Keskeisten toimenpiteiden ja pilottien valitseminen, rajaaminen ja aikatauluttaminen 

- Työryhmän kokoonpanon ja toimintatapojen tarkistaminen (suhteessa valittuihin 

kehittämistehtäviin) 

 


