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ILTAPÄIVÄN OHJELMA

Kahvia ja ajankohtaisia asioita

• Edellisen kokouksen muistio

• Sandbergin koulutus

• Terveiset koulun ja vapaa-ajan 
kehittämistyöryhmästä

• Muutamia nostoja Jenni Juvosen 
graduaineistosta

• Tulevat LAPE-tilaisuudet

Lempäälän nepsy-toimintamallin esittelyä

• Katriina Mikkonen ja Milla Heino

Keskustelua nepsy-minimikriteereistä

Alkavien pilottien esittely

Jatkosuunnitelma



Ajankohtaista
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Työryhmän muistiot ja muut materiaalit löytyvät Pirkanmaan 
LAPEn nettisivujen materiaalipankista, 

Perhekeskustoimintamallin alta:

www.lapepirkanmaa.fi
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Mitä vielä koulussa tarvitaan nepsy-lapsen tukemiseen arjessa? 

Peruspaketti opettajille

• Tietoa mitä pitää ottaa huomioon, mitä pitäisi tietää 
tästä tämän lapsen kanssa toimiessa

• Pilkottu ohje opetustyöhön

• Toisaalta tällaisia jo löytyy => Tarvitaan asennetta, että 
”tämä kuuluu minun työhön ja otan tämän haltuun”

Tukitoimet varhain

• Varhain opitut koulunkäynti- ja oppimisstrategioihin 
liittyvät taidot kantaa pitkälle opintoihin

• Lisäksi alakoulussa opettajalla oikeasti eritavalla 
resurssia olla oppilaan tukena ja ”käytössä”

Huomioitavaa, että esim. ADD on tärkeä, mutta vaikea 
tunnistaa (ongelmia viimeistään yläkoulu, toinen aste, jos 
ei tunnisteta/tueta ajoissa)

Nepsy-osaajia tarvitaan koulun henkilökuntaan: 
”Lempäälän malli”(koulun hlökunnasta 17 valmentajina) 

Apu koululla, fyysisesti

Sari Miettinen
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Nepsy-kysely vanhemmille ja läheisille (Juvonen, gradu 2018) 

Vanhemmat kokevat arkensa melko kuormittavana ja 
raskaanakin

He toivovat palvelujärjestelmältä 

• enemmän osaamista neuropsykiatrisien erityispiirteiden 
suhteen 

• nopeampaa pääsyä tuen piiriin

• vanhempien asiantuntijuutta arvostavaa kohtaamista ja 

• kokonaisvaltaisia, perheen tarpeet kohtaavaa 
tukiverkkoa

Sari Miettinen
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SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KOULUTUKSIA

Skype - koulutukset: Skype tehostaa sisäistä viestintää ja mahdollistaa nykypäivän välineet 
etätyöskentelyssä ja virtuaalikokousten järjestämisessä. Pe 4.5. klo 12.30 -15 ja pe 7.9.klo 
12.30 -15. Paikka ei ole vielä tiedossa, ilmoitetaan myöhemmin.

 Linkki ilmoittautumiseen: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15507/lomake.html

Sähköiset palvelut osana lasten ja perheiden palveluita: Kuulemme erilaisista chat-
palveluista, snapchatin käytöstä ja iPanasta eli sähköisestä äitiyskortista. Tiistaina 8.5. klo 9-
12. Tipotien sosiaali- ja terveysaseman luentosalissa (Tipotie 4, Tampere, 5. krs).

 Linkki ilmoittautumiseen: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15509/lomake.html

Sähköinen ajanvaraus: Kuulemme käyttökokemuksia sähköisestä ajanvarauksesta 
lastenneuvolassa, kouluterveydenhuollossa ja lastenvalvojalla. Lisäksi kuulemme sähköisen 
lastensuojeluilmoituksen käytöstä. Perjantaina 25.5. klo 12.30 -15.30 Tipotien sosiaali- ja 
terveysaseman luentosalissa (Tipotie 4, Tampere, 5. krs).

 Linkki ilmoittautumiseen: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15508/lomake.html

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15507/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15509/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15508/lomake.html


Lempäälän 
NePsy-työ

Katriina Mikkonen ja Milla Heino
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https://dreambroker.com/channel/9dqftpil/3c79scsf



Nepsy-minimikriteerit
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Mitä jokaisen lapsiperheiden palveluiden työntekijän tulee 
osata/ymmärtää?

Perustietoa neuropsykiatrisista piirteistä

Kyky ohjata lasta ja vanhempaa

Ymmärrystä nepsy-arjesta ja sen tukemisesta

Palvelujärjestelmän tuntemus

Koulutustarpeet:

Nepsy-asiakkaan kohtaaminen

Perustietoa neuropsykiatrisista oireista

Keinoja arjen tukemiseen 

Nepsy-asiakkaan ja hänen perheensä palvelujärjestelmä 
ja etuudet

Sari Miettinen



Minimikriteerit (työryhmän lisäykset punaisella)
Jokainen työntekijä Nepsy -osaaja Nepsy-koordinaattori

Kohtaaminen:

• Kyky kohdata perhe  

• Kuuntelu, empatia ja halu auttaa

• Asenne

• Tosissaan ottaminen

• Keskeistä lapsen/nuoren/vanhemman/perheen oma ymmärrys

• Yksilöllisyys

Mistä perustietoa? 

• Ammatillinen, lisä- ja täydennyskoulutus

• Perehdytys, esimiestyön rooli

• Oma aktiivisuus

• Kirjallisuus

• Konsultaatiot

• Neptunus-nettisivut

• Sähköinen tietopankki työntekijöille

• Verkkosivut kuntien palveluista

• Systemaattinen tiedotus ja koulutus

• Muut aiheeseen liittyvät verkkosivut

• Nepsy-ohjaaja /-valmentaja koulutus 

ja/tai

• Kokemus

• Varhaiskasvatuksessa ja koulussa 

erityisopettajat 

• Nepsy-koordinaattoreiden keskinäinen 

verkostoituminen

Perustieto - Tunnistaminen

• Nepsy -teoriatieto 

• Oireet, jäävuoriteoria, 

neurokognitiiviset erityis-vaikeudet, 

aivojen toiminta, lääketieteellinen 

tausta, oireiden vaikutus käyttäy-

tymiseen ja toimintakykyyn

• Perustieto muista levottomuutta ja 

keskittymisvaikeuksia aiheuttavista 

tekijöistä.

• Tunnistaa tilanne, milloin tarvitaan nepsy-

osaajan osaamista, tunnistaa oman 

osaamisensa rajat

• Työntekijän tiedonlähde

• Auttaa teoriatiedon soveltamisessa 

käytäntöön

• Osaa arvioida milloin tarvitaan lisä-/ 

jatkoselvittelyjä ja/tai -toimenpiteitä

• Ajankohtaisen nepsy-tiedon ylläpito

• Nepsy-koulutusten järjestäminen ja 

koordinointi



Minimikriteerit

Jokainen työntekijä Nepsy osaaja Nepsy koordinaattori

Perustieto - Tuki- ja hoito

• Arjen keinot tukea

• Nepsy-ohjaus (kuvat, timetimer, 

nystyrätyyny, ennakointi, liikennevalot, 

pos.palaute)

• Perustieto lääkehoidosta ja sen 

seurannasta yksittäisen lapsen/nuoren 

kohdalla  Huom! Hoitavan tahon 

velvollisuus informoida lapsen arjessa 

olevia ammattilaisia, lääkehoidon 

seurantalomake automaattisesti lapsen 

arkeen

• Tietoon perustuva asenne lääkehoitoon, 

perustietoa lääkehoidon hyödyistä, 

valmius tarvittaessa hyödyntää tietoa 

yksilöllisissä tilanteissa

• Työntekijän apuna ja neuvojana, kun 

tämä ei tiedä/osaa enempää

• Mm. struktuurit, päivärytmi sekä 

kuvien käyttö

• Konsultoi, ohjaa ja tiedottaa muita 

työntekijöitä säännöllisesti

• Konsultaatiot ja jalkautuvat palvelut 

haastavissa ja epäselvissä tilanteissa

• Nepsy-valmentajien ja -valmennuksen 

koordinointi

Palvelujärjestelmän tuntemus

Tieto siitä, mistä saa lisätietoa ja/tai apua, kuka 

on palveluketjussa lähin nepsy-osaaja, keneltä 

pyytää apua prosessiin

Tuntee oman kunnan/alueen palvelut ja 

palveluketjun

Tiedottaa työntekijöitä oman kunnan 

palveluista

Oman kunnan palvelujärjestelmän ja 

palveluketjujen tunteminen

Osaa ohjata kuinka palveluihin hakeudutaan

Tietää ja tuntee palvelujärjestelmän. On 

mahdollista osallistua järjestelmän 

kehittämiseen

Perehdytysmateriaalien ylläpito

Tuntee Pirkanmaan palvelut ja -ketjut sekä 

monitoimijaisen yhteistyöverkoston. 

Seutukunnallinen yhteistyö

Vahva palveluohjaus

Olennainen osa palvelujärjestelmää, sen 

ylläpitoa ja kehittämistä asiakkaiden ja 

työntekijöiden tarpeita vastaavaksi



Minimikriteerit

Jokainen työntekijä Nepsy-osaaja Nepsy-koordinaattori

Ohjaus

• Arjen tuki

• Perusosaaminen lapsen tukemiseen 

riittää 

• Struktuurit ja rytmi

• Tarpeenmukaisuus, toiveiden ja 

odotusten pohjalta

• Perheen tuki

• Vanhemmuuden tuki

• Palveluohjaus

• Vahvemman tuen suunnittelu ja toteutus

• Nepsy-valmennus

• Kotikäynnit

• Verkostotyö 

• Vertaisryhmät

• Arviointi: millaiset asiat perhe jo 

osaa, mihin tarvitaan tukea

• Palveluohjaus

• Tietoa Kelan kuntoutuksesta ja 

etuuksista

• Tietoa sopeutumisvalmennuksesta

• Nepsy-osaajien tukena, 

konsultaatioapuna, uuden näkökulman 

tuojana, tiedollisena asiantuntijana

• Jalkautuvat palvelut hankalissa 

tilanteissa, joihin ei nepsy-osaajan keinot 

riitä

• Mukana asiakastyössä, jotta 

erityisosaaminen säilyy

• Palveluohjaus

Ymmärrys (Mistä: Koulutus, keskustelu, 

kokemusasiantuntijuus)

• Lapsen normaali kasvu ja kehitys

• Lapsen toimintakyky ja toiminnan 

ohjauksen keinot

• Kokonaisvaltaisuus (oireiden merkitys 

toimintakykyyn ja käytökseen) 

• Arjen toimijoiden keskinäisen yhteistyön 

rooli ja merkitys

• Tieto perhe- ja toimintaympäristöstä???

Teema- ja konsultaatiokahviloiden

järjestäminen ymmärryksen lisääjänä
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Mitä palveluita pitää minimissään olla tarjolla?

Nepsy-lasten erityistarpeiden huomioiminen 
peruspalveluissa

• Jokaisessa yksikössä vähintään yksi nepsy-osaaja
(koulumaailmassa erityisopettaja/koulupsykologi)

• Alueellinen ”nepsy-koordinaattori”, joka hallitsee 
palvelukokonaisuuden ja johon voi

• olla yhteydessä matalalla kynnyksellä

• työnkuvassa asiakastyötä ja

• koulutusta sekä 

• palveluiden koordinointia ja kehittämistä

• Konkreettinen arjen apu perheille: sekä kotipalvelua 
että ohjausta ja keskustelua

• Apuvälineitä ja materiaalipankki

• Vertaistuki

Sari Miettinen



Nepsy-pilotit
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NEPSY-PILOTIT

Kunta/alue Kehittämistoimenpide Yhteyshenkilö

Nokia Yhteinen neuvottelurunko

ADHD-hoitoketjun jatkokehittäminen ja laajentaminen

Nepsy-lainaamon perustaminen

Nepsy-osaamiskartoitus (kysely)

Nepsy-luentojen järjestäminen

Jaana Koivisto

Sastamala Yhteinen neuvottelurunko

Eri toimijoiden roolin selkiyttäminen, erityisesti 

oppilashuollon rooli

Nepsy-osaamiskartoitus (kysely)

Paikallisen nepsy-valmentajakoulutuksen 

järjestäminen

Nepsy-luentojen kehittäminen ja syventäminen

Pirita Rantanen

Maria Antikainen



Jatkosuunnitelma



Miten tästä eteenpäin? 

Työryhmän rooli pilottien 

tukena?

Lisää pilottikuntia 

mukaan?
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NEPSY-TYÖRYHMÄN TAPAAMISET KEVÄT 2018

25.4.2018 klo 9-12 Monitoimitalon vintti (Satakunnankatu 
13, Tampere)

 Teemat? 

 Vierailijat?



MARIA ANTIKAINEN

maria.antikainen@valkeakoski.fi

puh. 040 335 7688

SARI MIETTINEN

sari.miettinen@pshp.fi

puh. 050 360 7558

www.lapepirkanmaa.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke


