Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketju Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä
Tavoitteet
UNIVERSAALIT
PALVELUT

Terve ja
hyvinvoiva,
normaalisti
kasvava ja
kehittyvä
lapsi/nuori
Riittävän hyvät ja
turvalliset
kasvuolosuhteet

Lapsen/nuoren
hyvinvoinnin ja terveen
kehityksen tukeminen
Ammattilaisten
tehtävänä on tukea ja
edistää mm.
 terveyttä edistäviä
valintoja (ruokailu,
liikunta, rytmi, uni,
media) ja
elämänhallintaa
 lasten/nuorten
kehitystä,
huolenpitoa ja
kasvatusta
 perheenjäsenten
keskinäistä
vuorovaikutusta
 lapsen ja nuoren
itsenäistymiskehityst
ä
 oppimista sekä
 kiusaamisen ja
syrjäytymisen
ehkäisemistä

Suunnitelman
painopisteet
Terveen ja hyvinvoivan,
normaalisti kasvavan ja
kehittyvän
lapsen/nuoren kohdalla
työskentelyn
painopisteenä ovat mm.
 terveysseuranta ja
terveysneuvonta,
 terveyden ja
hyvinvoinnin
edistäminen sekä
 sairauksien ja
syrjäytymisen
ennaltaehkäisy.
 kasvun ja oppimisen
tuki
Merkittävässä roolissa
on varhaiskasvatuksen,
koulun ja
opiskeluhuollon sekä
nuorisotyön yleinen
tuki.

Yhteydenpito ja
ajanvaraus
Yhteydenpidosta
huolehtivat sekä
 vanhemmat
varaamalla aikoja
sekä
 ammattilaiset
kutsumalla perheen
säännöllisiin
tarkastuksiin ja
arviointikeskustelui
hin.

Keinot

Koordinaatiovastuu

Menetelminä ovat mm.
 säännölliset
terveystarkastukset,
 varhaiskasvatussuunnitelma ja siihen
liittyvät
arviointikeskustelut
vanhempien kanssa
 koulun/oppilaitoksen
arviointikeskustelut
oppilaan ja/tai
vanhempien kanssa, sekä
 yhteistyö kodin ja
varhaiskasvatuksen/koul
un/oppilaitoksen
ammattilaisten välillä
 yhteistyö kodin,
neuvolan/koulu/opiskelijaterveydenhuoll
on ja oppilashuollon
ammattilaisten välillä
sekä
 yhteistyö kodin, koulun ja
nuorisotyön välillä.

Oman elämän
koordinointivastuu on
lapsella/nuorella/per
heellä
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Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketju Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä
SUUNTIMA
OMATOIMIASIAKKUUS

Tavoitteet
Lapsen/nuoren oireilun
väheneminen sekä
toimintakyvyn ja
hyvinvoinnin
turvaaminen
Perheen voimavarojen
hyödyntäminen
lapsen/nuoren
auttamisessa

LAPSELLA/
NUORELLA LIEVIÄ
OIREITA
HYVÄT PERHEEN
VOIMAVARAT

Suunnitelman
painopisteet
Lapsen/nuoren
oireiden varhainen
tunnistaminen, huolen
puheeksi ottaminen ja
tarvittavan tiedon
antaminen
Tarvittavat arjen
tukikeinot kotiin,
varhaiskasvatukseen,
kouluun/oppilaitoksee
n sekä
harrastustoimintaan

Yhteydenpito ja
ajanvaraus
Vanhempi tai huolen
havainnut
ammattilainen:




Keinot
Neuvolan, koulu/opiskelijaterveydenhuollo
n, neuvola-/
koulupsykologin ja kuraattorin palvelut

keskustelee
yhdessä
lähityöntekijöide Varhaiskasvatuksen ja
koulun/oppilaitoksen tuki
n kanssa
TAI
ottaa yhteyttä
palveluohjaajaan
palvelutarpeen
arviointia varten

Matalan kynnyksen
palveluiden tuki- ja
hoitointerventiot

Koordinaatiovastuu
Vanhempi, lapsi/nuori
tai ammattilainen, jolla
huoli herää
Muut keskeiset
toimijat:
Terveydenhoitaja ja
tarvittaessa perustason
erityistyöntekijät

Lastentarhanopettaja/
Lapsen/nuoren ohjaaminen opettaja
kerhoihin, nuorisotyön
piiriin sekä muuhun
Tarvittaessa
harrastustoimintaan
perhepalveluiden
työntekijä
Vertaistukiryhmät
lapselle/nuorelle ja
perheelle
Tarvittaessa
perhepalveluiden
palvelutarpeen arviointi
sekä tarvittavat palvelut
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Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketju Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä
Tavoitteet
YHTEISTYÖASIAKKUUS

LAPSELLA/
NUORELLA
VAKAVIA OIREITA
HYVÄT PERHEEN
VOIMAVARAT

Lapsen/nuoren
mielenterveysh
äiriön ehkäisy
tai sen hoito ja
toimintakyvyn
palauttaminen
Lapsen/nuoren
hyvinvoinnin ja
sosiaalisen
turvallisuuden
tukeminen

Suunnitelman
painopisteet
Lapsen/nuoren
psyykkisen
oireilun,
hyvinvoinnin ja
sosiaalisen
turvallisuuden
huolellinen
kartoitus

Lapsen/nuoren
mielenterveyttä ja
sosiaalista
turvallisuutta
Perheen
kuormittavien
voimavarojen
tekijöiden
hyödyntäminen vähentäminen ja
lapsen/nuoren hallinta
auttamisessa
Nopeasti oikeaan
hoitoon, tarv.
suojeluun
ohjaaminen
Arjen
yhteistyötahojen
kokoaminen tuen,
suojelun ja hoidon
tarpeen arviointiin,
suunnitteluun ja
sen toteutukseen

Yhteydenpito ja
ajanvaraus
Lasten/nuorten
mielenterveystyön
ammattilainen ja
monialaiseen
verkostoon sovitut
yhteyshenkilöt
yhteistyössä
(nuoren ja)
perheen kanssa
Tietoja jaetaan
perheen luvalla ja
lapsi/nuori sekä
perhe on mukana
keskusteluissa
Tietoa
lapsen/nuoren
oireilusta myös
vanhempien
hoitaville tahoille
Tarvittaessa
yhteydenotot
perhepalveluihin
tai lastensuojeluilmoitukset
sosiaalipäivystykse
en

Keinot
Yhteistyö
Erityisen tuen tarpeesta neuvolan/
kouluterveyshuollon hyvinvointi- ja
terveyssuunnitelma
Lapsi ohjataan varhaiskasvatuksen piiriin/
Varhaiskasvatuksen tuki
Turvataan lapsen/nuoren koulussa /oppilaitoksessa käynti. Koulun/oppilaitoksen tuki
Lapsen/nuoren terveyden tihennetty seuranta
terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja
koulun/oppilaitoksen yhteistyönä
Matalan kynnyksen palveluiden
hoitointerventiot
Erityisnuorisotyö
Perhepalveluiden palvelutarpeen arviointi,
tarv. lastensuojelun tarpeen selvittäminen
Sosiaalihuoltolain mukaiset tukitoimet sekä
tarv. lastensuojelun avohuollon tukitoimet

Koordinaatiovastuu
Vanhempi, lapsi/nuori
lähityöntekijöiden tuella
Muut keskeiset
toimijat:
Neuvolan ja koulu-/
opiskelijaterveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, oppilashuollon
moniammatilliset
työryhmät ja/tai
erityistyöntekijät,
lapsiperheiden
sosiaalityön tai
lastensuojelun
sosiaaliyöntekijät
Perheneuvola /
nuorisotyöryhmä
Kolmannen sektorin
palvelut

Oireilun/tilanteen vaikeutuessa tai pitkittyessä
erityistason konsultointi ja/tai jalkautuvat
palvelut
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Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketju Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä
Tavoitteet

YHTEISÖASIAKKUUS

LAPSELLA/
NUORELLA LIEVIÄ
OIREITA
HEIKOT PERHEEN
VOIMAVARAT

Lapsen/nuoren
oireilun
väheneminen ja
toimintakyvyn
turvaaminen
Lapsen/nuoren
hyvinvoinnin ja
sosiaalisen
turvallisuuden
tukeminen
Perheen
voimavarojen
palautuminen ja
kasvu sekä
vanhemmuuden
tukeminen

Suunnitelman
painopisteet
Lapsen/nuoren
mielenterveyshäiriön
ennaltaehkäisy
Lapsen/nuoren
psyykkisen oireilun,
hyvinvoinnin ja
sosiaalisen
turvallisuuden
huolellinen kartoitus ja
tukimuotojen
suunnittelu
Nopeasti
tarpeenmukaisten
tukitoimien ja hoidon
piiriin, tarv.
lastensuojeluun,
ohjaaminen
Ensisijaista on löytää
perhettä parhaiten
auttavat tukimuodot

Yhteydenpito ja
ajanvaraus
Vanhempi tai
lähityöntekijä.
Tukiverkosto on
aktiivinen ja tukee
vanhempia
yhteydenpidossa
Tarvittaessa
yhteydenotot
perhepalveluihin tai
lastensuojeluilmoitukset
sosiaalipäivystykseen

Keinot

Koordinaatiovastuu

Ammattilaisverkostojen
yhteistyö

Lapsen/nuoren ja perheen
lähityöntekijä

Kuunteleva aikuinen
lapselle/nuorelle

Muut keskeiset toimijat:

Lapsen/nuoren
psykososiaalisen terveyden
ja hyvinvoinnin arviointi
Varhaiskasvatuksen ja
koulun/oppilaitoksen tuki
Nuorisotyö/
erityisnuorisotyö

Lapsi/nuori ja perhe
Neuvolan ja koulu/opiskelijaterveydenhuollon,
varhaiskasvatuksen,
oppilashuollon
moniammatilliset työryhmät
ja/tai erityistyöntekijät sekä
lapsiperheiden sosiaalityön
tai lastensuojelun
sosiaaliyöntekijä

Erityistason konsultaatiot ja
jalkautuvat palvelut tai
Perheneuvola tai
ohjaus erityispalveluihin
lastenpsykiatria /
Perheen/ vanhempien
ohjaaminen tarv.
erityispalveluiden piiriin
Perhepalveluiden
palvelutarpeen arviointi,
tarv. lastensuojelun tarpeen
selvittäminen
Lastensuojelun avohuollon
tai sijaishuollon tukitoimet

nuorisotyöryhmä tai
nuorisopsykiatria
Aikuisten terveydenhuolto ja
työterveyshuolto,
mielenterveys- ja
päihdepalvelut sekä
sosiaalipalvelut

Kolmannen sektorin
palvelut
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Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketju Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä
Tavoitteet

VERKOSTOASIAKKUUS

Lapsen/nuoren
hyvinvoinnin ja
sosiaalisen
turvallisuuden
tukeminen
Lapsen/nuoren
mielenterveyshäiriön
ehkäisy tai hoito sekä
lapsen/nuoren
toimintakyvyn
palauttaminen

LAPSELLA/
NUORELLA ON VAKAVIA
OIREITA
HEIKOT PERHEEN
VOIMAVARAT

Perheen voimavarojen
palautuminen ja kasvu,
vanhemmuuden
tukeminen

Suunnitelman
painopisteet
Lapsen/nuoren
psyykkisen oireilun,
hyvinvoinnin ja
sosiaalisen turvallisuuden
huolellinen kartoitus sekä
hoidon ja tukitoimien
suunnittelu
Nopeasti oikeaan hoitoon
ja tarv. lastensuojeluun
ohjaaminen
Monialaisen
yhteistyöverkoston
kokoaminen
lapsen/nuoren sekä
perheen tuen ja hoidon
tarpeen arviointiin,
suunnitteluun ja sen
toteutukseen

Yhteydenpito ja
ajanvaraus
Monialainen
yhteistyöverkosto eri
toimijoiden kesken

Keinot

Koordinaatiovastuu

Tiivis tukiverkosto
(huomioiden myös
vanhempien hoitotahot)
lapsen/nuoren/vanhempi
en osallisuudesta
huolehtien

Lapsen/nuoren psyykkisen
Nimetty erityistason
voinnin ja avun tarpeen
työntekijä
huolellinen ja nopea arviointi
esim. lapsen/nuoren
Erityistason palvelut
asiakkuudesta ja asioista
vastaava lastensuojelun
Lapselle/nuorelle ja
työntekijä/
perheelle hoito-/palvelulastensuojelun avohuollon
/kuntoutussuunnitelma/asia sosiaalityöntekijä/
kassuunnitelma
sijaishuollossa olevien lasten
perheneuvolassa/
kohdalla: lastensuojelun
mielenterveystyöryhmässä
sijaishuollon
tai erityistasolla
sosiaalityöntekijä

Tarvittava
viranomaistoiminta

Varhaiskasvatuksen ja
koulun/oppilaitoksen tuki

Tarvittaessa yhteydenotot
ja lastensuojeluilmoitukset
sosiaalipäivystykseen

Lastensuojelun avohuollon
tai sijaishuollon tukitoimet

Sovitaan yhteyshenkilöt ja
jaetaan vastuut

Säännöllinen palvelujen
riittävyyden ja
tarpeellisuuden arviointi
verkostoyhteistyössä

Muut keskeiset toimijat:
Lapsi/nuori ja perhe
Lastensuojelun sosiaalityö,
sekä sijaishuollossa olevien
lasten kohdalla myös
sijaishuoltopaikka
Tays Lastenpsykiatria /Tays
Nuorisopsykiatria
Aikuisten mielenterveys- ja
päihdepalvelut sekä
tarvittaessa sosiaalipalvelut
Lähityöntekijät
matalankynnyksen
palveluista
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