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TÄNÄÄN

1. Tervetuloa, alkusanat, esittäytyminen ja kaffetta

2. Nepsy-työryhmän terveiset, ehdotus osaamisen 
minimikriteereistä - projektikoordinaattori Maria Antikainen

3. Nepsy-kokemusasiantuntijan puheenvuoro - Marianne 
Sillman-Söderström 

4. Varhaisen tuen pilotin esittely - Ylä-Pirkanmaan toimijat

5. Tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä kiusaamiseen puuttumisen 
pilottiesittely 

6. Itsearviointi - keskustelua ja jatkosuunnitelma

7. Kevään aikataulut

8. Muut asiat

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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MUISTIOT

Muistiot ja muut materiaalit

löytyvät

hankkeen nettisivuilta:

www.lapepirkanmaa.fi

Susanna Raivio ja Maria Antikainen



Nepsy-työryhmän terveiset
- ehdotus osaamisen 

minimikriteereistä

Projektikoordinaattori Maria Antikainen

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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Nepsy-palveluiden kehittäminen Pirkanmaan LAPEssa

Lähtötilanne: Nepsy-palveluiden saatavuus ja 
ammattilaisten osaamisen taso vaihtelevat eri kunnissa, 
palvelujärjestelmä on hajanainen 

Tavoitteena luoda Pirkanmaalle yhtenäisiä 
toimintamalleja neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, 
nuorten ja heidän perheidensä auttamiseen

Maakunnallinen työryhmä laatinut ehdotuksen nepsy-
palveluiden ja ammattilaisten nepsy-osaamisen 
minimikriteereistä: mitä jokaisen lapsiperheiden 
palveluiden työntekijän tulee osata/tietää/ymmärtää 
neuropsykiatrisista piirteistä

Pilotit käynnistyneet/käynnistyvät alkuvuonna 2018

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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NEPSY-PILOTIT (tilanne 23.3.2018)

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

Valkeakoski Nepsy-perustietokoulutuksen järjestäminen Tanja Salmisto

Maria Antikainen
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Mitä jokaisen lapsiperheiden palveluiden työntekijän tulee 
osata/ymmärtää nepsy-asioista?

Perustietoa neuropsykiatrisista piirteistä

Kyky ohjata lasta ja vanhempaa

Ymmärrystä nepsy-arjesta ja sen tukemisesta

Palvelujärjestelmän tuntemus

 Koulutustarpeita:

Nepsy-asiakkaan kohtaaminen

Perustietoa neuropsykiatrisista oireista

Keinoja arjen tukemiseen 

Nepsy-asiakkaan ja hänen perheensä palvelujärjestelmä 
ja etuudet

Sari Miettinen



Minimikriteerit (luonnos)

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 

Perustieto - Tunnistaminen

• Nepsy -teoriatieto 

• Oireet, jäävuoriteoria, neurokognitiiviset 

erityisvaikeudet, aivojen toiminta, 

lääketieteellinen tausta, oireiden vaikutus 

käyttäy-tymiseen ja toimintakykyyn

• Perustieto muista levottomuutta ja 

keskittymisvaikeuksia aiheuttavista tekijöistä

• Tunnistaa tilanteen, 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 (luonnos)

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.

Osallistuu järjestelmän 

kehittämiseen.

Osaa ohjata kuinka palveluihin 

hakeudutaan

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 (luonnos)

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.

• Jalkautuvat palvelut hankalissa 

tilanteissa, joihin ei nepsy-osaajan

keinot riitä

• 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



Nepsy-kokemusasiantuntija

Marianne Sillman-Söderström

Susanna Raivio ja Maria Antikainen



Uusioperheen 6/6 lapsi

Aloitti päivähoidon kolme vuotiaana. 

Päivähoito otti huolen puheeksi keväällä. 

Psygologin ja puheterapeutin tutkimukset

kesän aikana missä merkittävä ero kielelisten

ja näönvaraisen hahmottamisen taitojen

välillä.

Puheterapia alkaa syksyllä ja toimintaretapia

seuraavan vuoden alussa.





Päivähoidossa ryhmäavustaja ryhmässä, 

ennakointi (“joka tilanteessa”) strukturoitu

päiväohjelma, kuvien ja piirrosten

käyttäminen, ohjeiden pilkkominen,aikakellot

/tiimalasit, rauhallinen ruokailu- ja  

pukemispaikka, mahdollisuus leikkiä yksin

rauhassa. Vuorovaikutusleikkiryhmä. Tiivis

päiväkodin ja kodin välinen yhteistyö.



Tervetuloa Hollantiin !                                                        (Emily Perl King:in tekstiä mukaillen)
Kun odotatte lasta, se on kuin suunittelisi ihanaa lomamatkaa Italiaan.
Ostat opaskirjoja ja teet hienoja matkasuunnitelmia. Opettelet muutamia lauseita italiaksi.
Tämä kaikki on jännittävää…
Kuukausien odottelun jälkeen on vihdoin lähtöpäivä ! Matkatavarat mukaan ja menoksi.
Usean tunnin lennon jälkeen kone laskeutuu…

Lentokapteeni  toivottaa: ”Tervetuloa Hollantiin !”
”Hollantiin ?” Mitä ihmettä, minähän tilasin matkan Italiaan !
Koko ikäni olen uneksinut matkastani Italiaan.
Lentosuunnitelmaan tuli muutos, kone laskeutui nyt Hollantiin.
Maa on erilainen, kieli on eri, asiat tapahtuvat erilailla kuin Italiassa. 
Tärkeintä on että kone ei laskeutunut kamalaan, inhottavan, likaiseen maahan 
joka on täynnä nälänhätää, kulkutauteja ja sairauksia. 

Kaikki tuttavasi kertovat Italian matkoistaan ja vastaat heille että Italiaan minunkin piti matkustaa. 
Niin minä sen suunnittelin. Tuska siitä ei koskaan katoa, koska unelman menettäminen on iso 
menetys.

Mutta jos vietät elämäsi surren sitä ettet päässyt Italiaan et koskaan pysty 
nauttimaan erittäin mukavista ja erittäin ihanista asioista Hollannista !

Oltuasi vähän aikaan Hollannissa huomaat kuinka kauniiseen ja mielenkiintoiseen 
paikkaan olet laskeutunut? 
– On tulppaaneja, tuulimyllyjä ja jopa Rembrandt.



https://www.tsau.net/

https://www.autismiliitto.fi/

Kiitos !



Varhaisen tuen pilotin esittely

- Ylä-Pirkanmaan toimijat

Susanna Raivio ja Maria Antikainen



Lape varhaisen tuen pilotti Ylä-Pirkanmaalla (Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat)

Varhainen tuki
•Mikä herättää huolen?
•Missä vaiheessa asiaan reagoidaan?
•Osalliset tukemisen prosessissa?
•Prosessikuvaus

Muuta:
-Vasufoorumi 19.1.2018
-Verkostokartta, tunnenko 
kaikki?

päiväkoti
perhepäivähoito

A

B

C

D
Normihakijat
- Ei merkkejä huolesta

B

Hakemuksessa merkkejä, 
jonka vuoksi kontaktinotto 
on heti.

Merkkejä kontaktin ottoon (mm.):
-Molemmat vanhemmat kotona, pieni vauva 
halutaan hoitoon heti
-Hyvin epäselvä hakemus
-Hakemus laajemmasta varh.k.tarpeesta vaikka ei 
hakemuksesta ei selviä perusteluja sille
-Esim. huoli herännyt avoimessa pk:ssa, srk:n 
kerhossa

Jo tukipalveluiden 
piirissä olevat perheet

Sosiaalitoimen 
osoittamat nopeat 
tarpeet /avohuollon 
tukitoimi

Toimintaperiaatteet sovittava 
selväksi
-Miten varhaiskasvatus tukee lasta, 
perhettä?
-Tavoitteet tukitoimille
-Miten ja million arvoidaan?
-Miksi varhaiskasvatus tarvitan 
tukitoimena?

Yhteistyö tukipalvelua tarjoavan tahon ja
varhaiskasvatuksen kanssa
ennen päivähoidon alkamista (?)
-Miten varhaiskasvatus tukee lasta,perhettä?
-Tavoitteet varhaiskasvatuksessa/

lapsen vasussa huomioidaan perheen
tuen tarve (?)

-Miten ja milloin arvoidaan?

Ryhmän  lto, 
lähiaikuinen, elto, 

pk johtaja,
Mikä tehtävä/ 

rooli lapsen 
“sisääntulossa”

Miten meillä huomioidaan 
nyt erilaiset hakija?
Millaisia käytäntöjä on nyt 
eri väyliä tulevien lasten 
sijoittamisessa? Keitä 
prosessissa on mukana?



Pilotin lähtökohdat

 Asiakaslähtöisyys

 Osallisuus

 Kokonaisvaltaisen tiedon rakentaminen tuen tarjoamisen perustaksi

 Lapsen ja perheen tuen tarpeiden varhainen tunnistaminen -> oikein
mitoitetun ja ajoitetun tuen tarjoaminen

 Eri tahojen yhteistyön sekä työn- ja vastuunjaon selkiyttäminen

 Yhtenäiseen palvelusuunnitelmaan pääseminen

 Päällekkäisyyksien vähentäminen

 Jatkumollisuus



Yhteistyötahot

 Varhaiskasvatus (+ elto)

 Avoin varhaiskasvatus

 Sosiaalityö

 Perhetyö

 Neuvola (+ kuntoutus)

 Perheneuvola

 Päihde- ja mielenterveystyö

 Seurakunta

 Järjestöt (MLL, 4H…)



Pilottiin 
osallistuvat 
kunnat

 Kaikissa kunnissa tehty työtä soten ollessa eri 
hallinnon alaisuudessa, joten kokemusta 
rajapinnoilla työskentelystä on

 Verkostot toimivat hyvin, pienissä kunnissa tämä 
on usein sujuvampaa kuin suurissa kaupungeissa, 
kun kaikki tuntevat toisensa

 Kunnissa on jo toimivia käytäntöjä, mutta ne ovat 
erilaisia ja eivät selkeästi sovittuja vaan usein 
henkilöstä riippuvaisia

 Pilottiin osallistuvien kuntien sote- ja vakaväki ovat 
tavanneet alkuvuodesta 2018 ja sitoutuneet 
yhteisiin tavoitteisiin

 Kolmas sektori ja seurakunta tulossa myös mukaan

 Joka kunnasta pyritään osallistamaan pilottiin yksi 
perhe, joka on jo tukipalveluiden piirissä

Mänttä-Vilppula (n. 10 000 as.)

Virrat (n. 6900 as.)

Ruovesi (n. 4600 as.)

Juupajoki (n. 1900 as.)

Kunnat sijaitsevat Ylä-Pirkanmaalla. 
Kunnat ovat joko ulkoistaneet 
sosiaali- ja terveyspalvelunsa 
ulkopuoliselle palveluntuottajalle 
tai omistamalleen yhtiölle. Palvelut 
tuottaa Juupajoella ja Mänttä-
Vilppulassa Mänttä-Vilppulan sekä 
Pihlajalinna Terveys Oy:n 
yhteisyritys Mäntänvuoren Terveys, 
ja Keiturin Sote Ruovedellä ja 
Virroilla.



A: Normihakijat

●Kuntien käytännöt lähes yhteneväiset, paitsi Mänttä-Vilppulasssa, jossa 
sähköinen hakujärjestelmä

●Hakulomakkeen saavuttua ns. normihakijat ohjataan suurin piirtein 
samoilla tavoilla palveluihin (sijoittelu, tutustuminen, keskustelut perheen 
kanssa jne.)

●Ei tarvetta muuttaa käytäntöjä



B: Hakemuksessa on jotain huolta herättävää

●Mikäli hakemuksessa on jotain, mikä herättää huolta, on kunnilla hiukan 
toisistaan eroavia käytäntöjä

●Se, mikä on huolta herättävää toisessa kunnassa, ei ole sitä välttämättä 
toisessa kunnassa -> pitää sopia yhteisesti, mitkä asiat ovat huolta 
herättäviä (perhe hakee hoitoa kokopäiväisesti, vaikka toinen 
vanhemmista on kotona, lapsen/vanhemman sairaus jne)

●Pelkona se, että perhe jää jonoon, joka voi olla pisimmillään 4 kuukautta

●Tavoitteena se, että kaikki tämän kaltaiset hakijat kutsuttaisiin 
kasvotusten keskustelemaan ennen hoidon aloitusta tai jonoon laittamista

●Pyritään osallistamaan myös moniammatillista verkostoa varhaisessa 
vaiheessa



C: Jo tukipalveluiden piirissä olevat perheet

●Mänttä-Vilppulassa käytössä Saate varhaiskasvatukseen-lomake, jonka 
varhaiskasvatusta tukitoimena suosittava henkilö täyttää ja antaa 
vanhemmille liitettäväksi hakemukseen

●Vastaava lomake otetaan käyttöön myös muissa pilottikunnissa, koska se 
selkiyttää käytänteitä hoitoon sijoittumisessa ja verkostoyhteistyön 
käynnistämisessä

●On tärkeää sopia vastuutahoista; kuka vastaa esimerkiksi 
moniammatillisten palavereiden kokoon kutsumisesta ja seurannasta. 
Tämä on nykyään tapauskohtaista ja henkilöstä riippuvaa



D: Sosiaalitoimen osoittamat nopeat tarpeet, 
avohuollon tukitoimet

●Akuutissa avohuollon tukitoimena tehdyssä tai lastensuojelun 
sijoituksessa on paljon erilaisia käytäntöjä kuntien välillä

●On ehdottoman tärkeää sopia ja kirjata käytännöt, jotka selkiyttävät 
toimintatapoja ja yhteistyön jatkumista sekä vastuun jakoa 
varhaiskasvatuksen sekä sosiaalityön henkilöstön kesken

●Mikäli sosiaalitoimesta tulee toive sijoittaa lapsi nopeasti 
varhaiskasvatuspalveluiden piiriin, tulee sosiaalitoimen ja 
varhaiskasvatuksen yhdessä huoltajien kanssa ensimmäiseksi kokoontua 
yhdessä pohtimaan sijoituksen tavoitteita ja vaihtoehtoja toteuttaa 
varhaiskasvatusta tukitoimena (monesti lapsen toivotaan aloittavan jo 
kriisitilanteen vuoksi esim. lähipäivinä, tällöin pitää yhdessä pohtia, onko 
varhaiskasvatus tarkoituksenmukaisin tukitoimi kriisitilanteessa)

●Näissä tilanteissa olisi luontevaa, että sosiaalitoimi ottaa vastuun 
seurannasta



MITÄ UUTTA PILOTTI TOISI?

●Kaikki normihakijoista poikkeavat hakijat tavataan kasvotusten

●Ei automaattisesti 4 kk:n jonoon, mikäli lapsi on subjektiivisen 
rajaamisoikeuden piirissä

●Saate varhaiskasvatukseen-lomake käyttöön kaikissa kunnissa

●Sosiaalitoimen osuus kirjataan D-ryhmän hakijoiden seurannassa

●Ohjausryhmä, joka käsittelee yleisellä tasolla kunnan sen hetkistä 
lapsiperheiden tilannetta kokoontuu esim. 2-3 x vuodessa



Tunne- ja vuorovaikutustaidot 
ja kiusaamiseen puuttumisen

- pilottiesittely 

Susanna Raivio ja Maria Antikainen



Toiminta lasten välisissä 
konflikteissa

Kiusaamisen ehkäisyn, puuttumisen, 
jälkihoidon ja seurannan rakenne 
Ikaalisten varhaiskasvatuksessa



Miksi ja kenelle?

• Ikaalisten varhaiskasvatuksesta on puuttunut 
selkeä toimintarakenne joka jäsentää kiusaamisen 
ehkäisyä, puuttumista, seurantaa ja jälkihoitoa. 
Tällainen suunnitelma toimii manuaalina sekä 
vanhemmille että henkilökunnalle ja varmistaa 
tasavertaisen menettelyn yksiköstä ja alueesta 
riippumatta.

• Parhaimmillaan rakenne vastaisi laajemmaltikin 
varhaiskasvatuksen tarpeisiin.



Miten?

• Luomme A4 –kokoisen ”askelmerkkikaavion”, 
jossa näkyy miten edetään missäkin tilanteessa. 
Tärkeää on, että vastuut ovat näkyvillä.

• Työryhmään kuuluu eri varhaiskasvatusyksiköiden 
edustajia ja työtä varten olemme keränneet mm. 
vanhempien näkemyksiä siitä miten tulisi toimia.

• Kaavion otsakkeet toimivat linkkeinä, joita 
klikkaamalla tulee näkyviin asiaa avaavaa tekstiä.

• Kaavio tulee olemaan esillä varhaiskasvatuksen 
sivuilla kaikkien luettavissa.



Raakaversiosta mallia tässä:



Itsearviointi - keskustelua 
ja jatkosuunnitelma 

Johtamiskorkeakoulun 
(TAY) kyselyn pohjalta

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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Miten hyvin seuraavat asiat ovat toteutuneet LAPE-hankkeessa 
tähän asti?

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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Pirkanmaan Lape-hankkeen tavoitteet ovat minulle selkeät

Hankkeen toiminta tukee tavoitteiden saavuttamista

Luomme hankkeessa yhteistä käsitystä asiakkuudesta ja…

Lape-hanke tukee verkostoyhteistyötä

Lape-hanke tukee asiakkaan osallisuutta

Organisaationi esimiehet ovat sitoutuneita hankkeeseen

Organisaationi toimialajohto on sitoutunut hankkeeseen

Kaikkia toimijoita kohdellaan tasavertaisesti

3. sektorin ja seurakuntien osaaminen ja palvelut on otettu…

Minulle on selvää, miten työryhmäni toiminta liittyy Lape-…

Minulle on selvää miten työryhmäni toiminta liittyy…

Työryhmän toiminta tukee tavoitteiden saavuttamista

Työryhmässä on selkeästi sovittu tarvittavat toimenpiteet,…

Työryhmään on onnistuttu kytkemään olennaiset…

Työryhmän tavoitteet ovat minulle selkeät

Minulla on selkeä kuva toiminnastani ja tehtävistäni…

1 2 3 4 5

Keskiarvo

Arvioi väittämät sen mukaan, miten hyvin ne kohdallasi pitävät paikkansa: ei pidä
ollenkaan paikkaansa, pitää harvoin paikkansa, pitää paikkansa jossain määrin, pitää
melko paljon paikkansa, pitää täysin paikkansa.  N=6
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Avoimet vastaukset

Työryhmältä oli tullut vastauksia kuudelta henkilöltä. 

Missä onnistuttu?

mielenkiintoisia keskustelunaiheita ja alustuksia

Monialaiseen yhteistyöverkostoon tutustuminen. Hyvien käytänteiden 
jakaminen

Missä parantamisen varaa?

Avoimeksi jää johtaako keskustelu mihinkään. Asiat jäävät 
paperinmakuiseksi ja välillä juututaan kuvaamaan ihannetilaa, vaikka 
kunnissa tosiasiallisesti tehdään koko ajan asioita ja ratkaisuja, jotka ovat 
täysin ristiriidassa ihanteiden kanssa.  Sotekeskustelu jää helposti irralliseksi 
ympäröivästä yhteiskunnasta ja siitä ilmenevistä ilmiöistä.  Soteratkaisussa
niin paljon avoimia asioita, että oikeasti kukaan ei tiedä mihin 
valmistaudutaan. Kokonaisuus ei ole oikeasti kenenkään hallussa.

Projektin selkeys ja eri työryhmien päällekkäisyys.
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Yhteenveto ja jatkosuunnitelma

• Missä on onnistuttu?

• Missä olisi parantamisen varaa?

• Mitkä ovat ryhmän määrittämät kolme tärkeintä 
seuraavaa toimenpidettä?

Susanna Raivio ja Maria Antikainen



Kevään aikataulut
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Kevään aikataulut

 26.4.2018 klo 9-12 Tipotien luentosali

vammaispalvelu, varhaiskasvatus katsomusten keskellä

• 24.5.2018 klo 9-12 Koilliskeskus Kivi

eropalvelut, eskaritoiminta ja  koonti

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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Tilaisuus on täysi, mutta tilaisuus striimataan

Tilaisuuteen ovat 

tervetulleita kaikki kuntien, 

järjestöjen, seurakuntien ja 

yritysten työntekijät 

sosiaali- ja 

terveyspalveluista, 

varhaiskasvatuksesta, 

perusopetuksesta, toisen 

asteen koulutuksesta, 

kulttuuri- ja vapaa-

aikapalveluista jne.

Linkki striimaukseen: 
http://videonet.fi/web/tamp
ere/20180410/

Susanna Raivio 

http://videonet.fi/web/tampere/20180410/
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Valtakunnalliset LAPE-päivät

23.-24.4.2018 Helsinki

Teemana lapset ja nuoret sivistyskunnassa, sotesi-
yhdyspinnat

Ohjelma tarkentuu lähiaikoina

Lisätietoja: 
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri
/-/event/3492985

Susanna Raivio 

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3492985
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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
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www.pirkanmaanlape.fi
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