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Asialistalla 22.2.2018 

1. Ajankohtaiset tiedotettavat asiat 

2. Perhekeskustoimintamalli 
projektikoordinaattori Maria Antikainen 

3. Erityispalveluiden ja perhekeskusten 
yhdyspinnat  

4. Pilotoitavat toimintamallit 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 
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Menneitä: 

LAPE –päivät 5-6.2.2018 
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3492974    

 

Maanantai 5.2  
http://videonet.fi/web/thl/2018-lapepaivat/maanantai/ 

Tiistai 6.2  
Näkökulmia lapsiystävällisen maakunnan kehittämiseen ja 
ohjeistukseen 
Monialainen/monitoimijainen arviointi ja avun antaminen 
http://videonet.fi/web/thl/2018-lapepaivat/tiistai/   

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 

https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3492974
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Tulevia 

LAPE-muutosohjelman III konferenssi - Osaamisen 
uudistaminen. Maanantai 12.03.2018  09:00 - 16:30 
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-
/event/3547135  
Verkkolähetys http://videonet.fi/web/thl/20180312/  

Lasten ja nuorten mielenterveyden trendit 
Turun yliopiston, THL:n ja Oulun yliopiston lasten ja nuorten 
mielenterveyden tutkimusryhmät 
12:00-12:10 Tilaisuuden avaus  
12:10-13 Inequality at home: the role of parenting in the diverging destinies of rich and poor 
children - Professori Ariel Kalil, University of Chicago Harris School of Public Policy 
13:00-13.45 Mielenterveyden trendit .Muutoksia suomalaisten nuorten psykiatrisessa palveluiden 
käytössä: konteksti ja viimeisin tutkimustieto - Dosentti David Gyllenberg, Turun yliopisto; THL; 
HY/HYKS. Raskausajan masennus ja SSRI-lääkitys – Dosentti, naistentautien ja synnytysten  
erikoislääkäri Heli Malm, HYKS, Teratologinen tietopalvelu; Turun yliopisto 
14:15-15:00 Mielenterveysinterventiot  
14:15-14:45 Voimaperheet, tutkimuksesta implementaatioon - Professori Andre Sourander, Turun 
yliopisto 
14:45-15:00 Mielenterveyden lukutaito nuorten hyvinvoinnin tukena Erikoistutkija Marjo Kurki, 
APEX-hanke Turun yliopisto 
15:00-16:00 Paneeli, vetäjänä Matti Kaivosoja. Lasten ja nuorten mielenterveysinterventioiden 
mahdollisuudet Suomessa? 

Ilmoittautumiset: http://bit.ly/mttrendit18    

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 

https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3547135
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3547135
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https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3547135
http://videonet.fi/web/thl/20180312/
http://videonet.fi/web/thl/20180312/
http://bit.ly/mttrendit18
http://bit.ly/mttrendit18
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LAPE INFO Ilmoittautuminen: 
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15697/lomake.html  
 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 



Raportteja ja selvityksiä 
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Julkaistu raportti 

Selvitys 5–12-vuotiaiden lasten mielenterveyshäiriöiden hoito- ja 
kuntoutuspalvelujärjestelmästä Suomessa.  
Eeva Huikko, Leena Kovanen, Minna Torniainen-Holm, Miika Vuori, 
Riikka Lämsä, Annamari Tuulio-Henriksson & Päivi Santalahti. THL. 
Raportti 14/2017. 
http://julkari.fi/bitstream/handle/10024/135839/THL_RAPO_14_2017
_korj.web.pdf?sequence=1  

 

5–12-vuotiaiden lasten esh ohjautuminen noussut 22 % (2011-2015). 
Osastolla hoidettujen osuus oli 7% vuonna 2015 (vuodesta 2011 laskua 
17 prosenttia). Palveluun ohjautumisessa oli alueellisia eroja. 

Poikia oli potilaana yli kaksi kertaa niin paljon kuin tyttöjä.  

Päädiagnoosina aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ja käytöshäiriö 
(mukaan lukien uhmakkuushäiriö), ahdistuneisuus- ja tunnehäiriöt, 
masennus ja sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöt.  

Palvelujen järjestämisessä nähtiin ongelmia lastensuojelun 
asiakkaiden, maahanmuuttajaperheiden lasten ja niiden lasten 
kohdalla, joilla on kehitysvamma, ja näiden ryhmien palvelujen 
kehittämiseen tarvittaisiin lisäosaamista. Myös yhteistyö 
lastensuojelun ja aikuispsykiatrian kanssa vaatii edelleen 
kehittämistä. 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 

http://julkari.fi/bitstream/handle/10024/135839/THL_RAPO_14_2017_korj.web.pdf?sequence=1
http://julkari.fi/bitstream/handle/10024/135839/THL_RAPO_14_2017_korj.web.pdf?sequence=1
http://julkari.fi/bitstream/handle/10024/135839/THL_RAPO_14_2017_korj.web.pdf?sequence=1
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… 

Lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon yksiköiden tuottamat palvelut 
rakentuivat paljolti potilaan kokonaisoirekuvan mukaan ja koostuivat 
monista hoidollisista ja muista tukimenetelmistä.  

Eri yksiköiden palveluvalikko oli erilainen eikä näyttöön perustuvia 
hoitomenetelmiä ollut yhdenvertaisesti potilaiden saatavilla.  

Myös perusterveydenhuollon ja perheneuvoloiden tarjoamat palvelut eri 
kunnissa vaihtelivat suuresti. 

Tasalaatuisten ja yhdenvertaisesti saatavilla olevien ja vaikuttavien 
palveluiden tarjoamiseksi olisi kansallisen koordinaation lisäksi 
välttämätöntä tehdä alueelliset suunnitelmat siitä,  

• mitä hoidollisia menetelmiä otetaan käyttöön ja  

• millä palvelujärjestelmän tasolla niitä on tarkoituksenmukaista 
järjestää.  

Jotta lasten mielenterveysongelmia voitaisiin hoitaa perustasolla 
kattavasti, tulisi terveydenhuollon ammattilaisten peruskoulutukseen 
sisällyttää riittävä määrä lasten mielenterveyshäiriöiden tunnistamiseen 
ja tutkimiseen sekä erityisesti perustason palveluissa käytettäviin 
hoitomenetelmiin liittyvää opetusta. 

 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 
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Julkaistu raportti 

Nuorten mielenterveyspalvelut – määrä, tarjonta ja 
kohdentuminen Uudenmaan alueella.  
Johanna Hedman; Marjut Vastamäki; Grigori Joffe. 

https://journal.fi/sla/article/view/69221  

Tarkastelun perusteella alueen nuorten 
mielenterveyspalveluiden avohoito vaikuttaisi eriarvoiselta 
ja sattumanvaraiselta. Tulokset ovat tarpeen 
suunniteltaessa palveluiden kehittämistä siten, että kaikilla 
nuorilla on tarjolla yhtäläisiä palveluita kotikunnasta 
riippumatta.  

Kuntien ja alueiden avopalveluiden resursointi tai 
painottaminen ei kohdistu sinne, missä nuoria tai erityisen 
suojelun tarpeessa olevia nuoria oli paljon. Päätöksiä on 
tähän asti tehty sekä kuntatasolla peruspalveluissa että 
erikoissairaanhoidon osalta alueittain. Erityisesti matalan 
kynnyksen avopalvelut ovat olleet riippuvaisia kuntien 
tekemistä poliittisista ratkaisuista ja resurssipäätöksistä 

 

https://journal.fi/sla/article/view/69221
https://journal.fi/sla/article/view/69221
https://journal.fi/sla/article/view/69221
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Julkaistu Pirkanmaalla 
Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketju 

Palveluketju koostuu 
http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp00964   
 

1. Toimivan yhteistyön edellytykset  

2. Monitoimijaisen ja monialaisen verkoston toiminnan ja 
menetelmien kuvaus  
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/Matriisi_
paasivu.html  

3. Palveluohjaus ja psykoedukaatio 

4. Asiakkuustrategioiden kuvaus  
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/Asiakkuu
spolut_nelikentta.html  

5. Tarkistuslista juurrutuksen tueksi ja arviointiin käytännön 
työssä 

 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 

http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp00964
http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp00964
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http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/Matriisi_paasivu.html
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/Matriisi_paasivu.html
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/Asiakkuuspolut_nelikentta.html
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/Asiakkuuspolut_nelikentta.html
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/Asiakkuuspolut_nelikentta.html
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Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketju 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 
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Julkaistu raportti 

Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi - Selvitys lapsi- ja 
nuoriso- ja perhepalveluiden toteuttamiseen liittyvistä 
yhdyspinnoista muuttuvassa toimintaympäristössä. Sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisuja 8/2018. 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160555  

 
1) Johtamisen rakenteita ja ohjausta koskevat esitykset liittyvät yhteisen 
kansallisen tahtotilan saamiseen, kuntien ja maakuntien yhteistyöhön 
sekä rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmään.  
2) Tieto ja innovaatiot -kokonaisuus sisältää esitykset tiedolla johtamisen 
vahvistamiseen ja yhdys-pintainnovaatioiden edistämiseen.  
3) Osaamista koskevat esitykset liittyvät uudistuvien osaamistarpeisiin 
vastaamiseen ja yhdyspintaosaamisen vahvistamiseen kunta- ja 
maakuntatasolla. 
4) Palvelujen kehittämistä koskevat esitykset käsittelevät integroitujen 
joustavien palvelujen saamista, vaativan ja erityisen tuen, lastensuojelun, 
mielenterveyspalvelujen ja harvinaisten sairauksien hoitoa sekä 
ohjaamon kehittämiseen.  
5) Lisäksi on esitys selvitysmiesten esitysten jalkauttamisesta. Esitysten 
lopuksi koottu toimivia esimerkkejä yhdyspinnoilta. 

 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160555
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Julkaistu selvitys 

Selvitys: Nuorten masennus, mielenterveyden hoitoketjut 
ja näyttöön perustuvan hoidon integroitu implementaatio 
perustasolle. Valtioneuvoston kanslia, 9.2.2018 
 

Opiskeluhuollon työntekijöiden antama terapia vähensi 
merkittävästi nuorten masennusta 
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=24701  
 
HUSin, Helsingin yliopiston, Espoon kaupungin ja THL:n 
yhteishankkeessa saatiin hyviä tuloksia 
mielenterveysintervention (IPC-hoito) tuomisessa 
yläkoulujen opiskeluhuoltoon nuorten lievän ja 
keskivaikean masennuksen hoitamiseksi. Kokeilu osoitti, 
että kouluissa kyetään hoitamaan nuorten depressiota. 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 

http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/90-2017-Nuorten+masennus,+mielenterveyden+hoitoketjut.pdf/5cba5bf5-0156-4d53-945e-74d451671dcd?version=1.0
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/90-2017-Nuorten+masennus,+mielenterveyden+hoitoketjut.pdf/5cba5bf5-0156-4d53-945e-74d451671dcd?version=1.0
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/90-2017-Nuorten+masennus,+mielenterveyden+hoitoketjut.pdf/5cba5bf5-0156-4d53-945e-74d451671dcd?version=1.0
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/90-2017-Nuorten+masennus,+mielenterveyden+hoitoketjut.pdf/5cba5bf5-0156-4d53-945e-74d451671dcd?version=1.0
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/90-2017-Nuorten+masennus,+mielenterveyden+hoitoketjut.pdf/5cba5bf5-0156-4d53-945e-74d451671dcd?version=1.0
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/90-2017-Nuorten+masennus,+mielenterveyden+hoitoketjut.pdf/5cba5bf5-0156-4d53-945e-74d451671dcd?version=1.0
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=24701
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=24701
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Valmisteilla 

Selvitys lastensuojelutyön kuormittavuudesta on 
käynnistynyt. Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja 
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-
lastensuojelutyon-kuormittavuudesta-kaynnistynyt  

 

Maakuntiin lähetetyt kysymykset: 

 

1. Näillä konkreettisilla käytännön toimilla alueemme 
lastensuojelun laatu paranee: 

2. Hyvät esimerkit lastensuojelun laadun turvaamisesta 
alueeltamme (tämän haluan leviävän alueellamme ja 
valtakunnallisesti): 

3. Muita terveisiä ja ehdotuksia ratkaisutyöhön liittyen: 

 

 

 Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-lastensuojelutyon-kuormittavuudesta-kaynnistynyt
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http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-lastensuojelutyon-kuormittavuudesta-kaynnistynyt


Perhekeskustoimintamallin ja 

erityistason yhdyspinnat 
Erityis- ja vaativan tason työryhmä 22.2.2018 

Maria Antikainen, Pirkanmaan LAPE 



Perhekeskustoimintamalli 
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• Lasten ja perheiden matalan kynnyksen 
lähipalveluiden verkosto 

• Ei vain rakennus vaan ensisijaisesti 
toimintamalli 

• Kokonaisvaltaista, asiakaslähtöistä 
apua oikeaan aikaan  

• Tarvittava apu ja tuki tuodaan perheen 
arkiympäristöihin 

• Työntekijät liikkuvat, vältetään 
asiakkaan ohjaamista palvelusta toiseen 

• Verkostoidaan ja sovitetaan yhteen 
kuntien, maakunnan, järjestöjen, 
seurakuntien ja yksityisten yritysten 
toimintoja ja palveluita 

Asiakas 

on aina 

oikealla 

ovella. 

9.2.2018 

PERHEKESKUSTOIMINTAMALLI 

Maria Antikainen 
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Perhekeskus mukana elämässä. 

9.2.2018 Maria Antikainen 
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Perhekeskus mukana elämässä. 

9.2.2018 Maria Antikainen 
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Pirkanmaan perhekeskustoimintamalli 2020? 

Maria Antikainen 

MONITOIMIJAINEN YHTEISTYÖ 

Oppilashuolto 

Kohtaamispaikka 

Vapaa-aika, kulttuuri 

ja harrastukset 

Neuvola 

Varhaiskasvatus 

Koulu 

Vertaistuki 

Psykologipalvelut 

Puheterapia 

Lääkäripalvelut 

Fysioterapia 
Toimintaterapia 

Perhetyö 

Kotipalvelu 

Perheoikeudelliset palvelut 

Suun terveydenhuolto 

Kasvatus- ja perheneuvonta 

Ravitsemusterapia 

Sosiaalityö 

Järjestöjen 

muut toiminnot 

ja palvelut 

Seurakunnan muut 

toiminnot ja palvelut 

Pyydä 

apua 

Tukiperhe/tukihenkilö 

Perhe systeeminä 

Sähköiset palvelut 

Nuorisotyö 

Kelan palvelut 

Palveluohjaus 
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Johtamisen ja koordinaation rakenteita (luonnos) 

1. Perhekeskusagentit verkosto-osaajina (sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, koulu, 
varhaiskasvatus, järjestöt, seurakunnat) 
• työntekijöiden konsultaatio 
• toimintamallin jalkauttaminen 
• verkostoasiantuntijuus, paikallistuntemus 
• yhteistyö perhekeskusagenttien verkostossa 
• linkki asiakastyön ja johdon välillä 
• koulutus 

2.      Avainhenkilöt substanssiosaajina 
• nepsy 
• monikulttuurisuus ja maahanmuuttajat 
• lähisuhdeväkivalta 
• parisuhteen tuki ja eropalvelut 
• vanhemmuuden tuki 
• päihde, mielenterveys, aikuissosiaalityö, somatiikka, erityis- ja vaativan tason palvelut 

perhekeskusmallin ulkopuolelta? 

1. Perhekeskusalueen LAPE-lähiesimiestiimi (sosiaali- ja terveyspalvelut, koulu, 
varhaiskasvatus, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, järjestöt, seurakunnat, asiakasedustus) 

2. Asiakaspalaute- ja työntekijäpalautejärjestelmä  
3. Asiakasvaikuttajaryhmä 
4. Maakunnallinen LAPE-ryhmä ja LAPE-sopimukset 

 
1. Moniammatillisen tiimityön rakenne 
2. Asiakaskohtainen verkosto 

 

Esimiestaso 

Työntekijätaso 

Avainhenkilötaso 



1.3.2018 22 

Perhekeskustoimintamallin 
pilotointi  

Pirkanmaan LAPEssa  
2018 
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KETTERÄSTI KOHTI YHTEISTÄ TOIMINTAKULTTUURIA 

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuutta pilotoivat 

• Kangasala 

• Lempäälä 

• Nokia 

• Tampere/Hervanta&Vuores 

Lisäksi muut alueet pilotoivat perhekeskustoimintamallin 
osakokonaisuuksia 

Kaikki toimijat (kunta, seurakunnat, järjestöt, yksityiset 
toimijat) sitoutuvat pilottiin työntekijä- ja esimiestasolla  

Jokainen pilotti nimennyt omat pilottiagenttinsa 

Pilottien keskinäinen vuorovaikutus, mm. pilottiagenttien 
yhteiset tapaamiset  kohti maakunnan yhteistä mallia 

Maakunnalliset kehittämistyöryhmät pilottien tukena 

Kuntalaisten ja työntekijöiden osallisuus varmistetaan 
prosessin kaikissa vaiheissa 

Oppilaitosyhteistyö (Tampereen yliopisto, TAMK) 

 

Maria Antikainen 
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PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIN PILOTTIKOKONAISUUS 

Asiakas-

osallisuus 

Kunnan toimintaympäristö 

Nopean avun 

saamisen 

polut 

Kohtaamis-

paikka 

Sähköiset 

palvelut 

Johtamisen 

rakenteet 

Ehkäisevä 

väkivalta- 

työ 

Moni-

toimijainen 

yhteistyö 

Avain-

henkilöt ja 

agentit 

Luo 

luottamusta, 

suojele lasta  

Lapset 

puheeksi  

Yhdyspinnat 

erityistason 

palveluihin 

Vanhem-

muuden ja 

parisuhteen 

tuki 

Yhdyspinnat 

aikuisten 

palveluihin 

Ero-

asiakkaan 

palvelut 

Moni-

kulttuurisuus 

Asiakas on aina oikealla ovella. 
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YHDYSPINNAT ERITYISTASON PALVELUIHIN 

Päiväperhon pilotit 

Monitoimijainen arviointi 
• hybridi-neuvottelurunko+muut 

neuvottelukäytännöt 

Nepsy-palvelut ja -toimintamallit 

Lempäälän joustoluokka 

Konsultaatiokäytännöt? 
• Lastenpsykiatrian konsultaatiotyöryhmän 

käyttö perhekeskuspilottikunnissa? 
• Muita konsultaatiomalleja? 

Konsultaatiorinki/erityistason 
avainhenkilörinki? Videoyhteyskonsultaatio? 

IPC-työskentely oppilashuoltoon? 

 

9.2.2018 Maria Antikainen 
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PILOTIN JATKUVA ARVIOINTI 

KUNTALAISTEN OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN PILOTIN KAIKISSA VAIHEISSA 

PILOTTIEN VÄLINEN VUOROVAIKUTUS 

PERHEKESKUSPILOTTIEN AIKATAULU 

9-10/2017 11-12/2017 1-6/2018 7-12/2018 

ALKUKARTOITUS 

JA SUUNNITTELU 

Pilotti-

kokonaisuuksien 

määrittely ja 

pilotointiohjeet 

kuntiin 

Paikallisten 

pilottitoimijoiden 

kokoaminen yhteen 

Lähtötilanteen 

kartoitus 

paikallisesti 

PILOTIN 

SUUNNITTELU 

JA KÄYNNISTYS 

Kehittämisen 

painopisteiden 

valinta 

paikallisesti 

Konkreettiset 

pilottisuunnitelmat 

Pilottiagenttien 

perehdytys 

TOIMINTAMALLIN 

ARVIOINTI  

 

YHTENÄISEN 

MALLIN 

MUODOSTAMINEN 

 

TOIMINTAMALLIN 

JALKAUTTAMINEN 

MAAKUNTAAN 

SOTE 

2020 

PILOTOINTI, 

ARVIOINTI JA 

JATKO-

KEHITTÄMINEN 

PILOTOINNIN 

AIKANA 

Pilottisuunnitelman 

toteuttaminen 

Uusien elementtien 

mukaan ottaminen 

vähitellen 

Pilottien välinen 

vuorovaikutus  



Monitoimijainen arviointi 
osana LAPEa 
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Lähde: Erityis- ja vaativan 

tason palvelujen 

työpajaprosessin raportit. 

Osana Lapsi- ja 

perhepalveluiden 

muutosohjelmaa. 

Työpaperi 26/2017. 

Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos. Helsinki.  

Arvioinnin sisällöllinen kokonaisuus 

Turvallisuus 

ja 

ihmissuhteet 

Arki, 

toimijuus ja 

toimintakyky 

Minäkuva 

Sosiaalinen 

hyvinvointi: 

perhe ja 

ympäristötekijät 

Vanhempana 

toimiminen ja 

suhde 

lapseen 

Lapsen 

terveys ja 

toimintakyky 

L 

A 

V 

Monitoimijaisen arvioinnin viitekehyksiä 

Maria Antikainen 
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Monitoimijaisen arvioinnin viitekehyksiä 
 
 

Maria Antikainen 

Lähde: Jukka 

Mäkelän esitys 

valtakunnallisilla 

LAPE-päivillä 

5.2.2018 

https://www.thl.fi/

documents/6058

77/3817914/M%

C3%A4kel%C3

%A4.pdf/8dd704

aa-ab8e-46fe-

8a50-

d61d483a4d0d 

 

Australian CAARS: 

The Common 

Approach to 

Assessment, Referral 

and Support (to 

asking, responding 

and supporting)  

https://www.thl.fi/documents/605877/3817914/M%C3%A4kel%C3%A4.pdf/8dd704aa-ab8e-46fe-8a50-d61d483a4d0d
https://www.thl.fi/documents/605877/3817914/M%C3%A4kel%C3%A4.pdf/8dd704aa-ab8e-46fe-8a50-d61d483a4d0d
https://www.thl.fi/documents/605877/3817914/M%C3%A4kel%C3%A4.pdf/8dd704aa-ab8e-46fe-8a50-d61d483a4d0d
https://www.thl.fi/documents/605877/3817914/M%C3%A4kel%C3%A4.pdf/8dd704aa-ab8e-46fe-8a50-d61d483a4d0d
https://www.thl.fi/documents/605877/3817914/M%C3%A4kel%C3%A4.pdf/8dd704aa-ab8e-46fe-8a50-d61d483a4d0d
https://www.thl.fi/documents/605877/3817914/M%C3%A4kel%C3%A4.pdf/8dd704aa-ab8e-46fe-8a50-d61d483a4d0d
https://www.thl.fi/documents/605877/3817914/M%C3%A4kel%C3%A4.pdf/8dd704aa-ab8e-46fe-8a50-d61d483a4d0d
https://www.thl.fi/documents/605877/3817914/M%C3%A4kel%C3%A4.pdf/8dd704aa-ab8e-46fe-8a50-d61d483a4d0d
https://www.thl.fi/documents/605877/3817914/M%C3%A4kel%C3%A4.pdf/8dd704aa-ab8e-46fe-8a50-d61d483a4d0d
https://www.thl.fi/documents/605877/3817914/M%C3%A4kel%C3%A4.pdf/8dd704aa-ab8e-46fe-8a50-d61d483a4d0d
https://www.thl.fi/documents/605877/3817914/M%C3%A4kel%C3%A4.pdf/8dd704aa-ab8e-46fe-8a50-d61d483a4d0d
https://www.thl.fi/documents/605877/3817914/M%C3%A4kel%C3%A4.pdf/8dd704aa-ab8e-46fe-8a50-d61d483a4d0d
https://www.thl.fi/documents/605877/3817914/M%C3%A4kel%C3%A4.pdf/8dd704aa-ab8e-46fe-8a50-d61d483a4d0d
https://www.thl.fi/documents/605877/3817914/M%C3%A4kel%C3%A4.pdf/8dd704aa-ab8e-46fe-8a50-d61d483a4d0d
https://www.thl.fi/documents/605877/3817914/M%C3%A4kel%C3%A4.pdf/8dd704aa-ab8e-46fe-8a50-d61d483a4d0d
https://www.thl.fi/documents/605877/3817914/M%C3%A4kel%C3%A4.pdf/8dd704aa-ab8e-46fe-8a50-d61d483a4d0d
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Yksi lapsi 

yhteinen 

suunnitelma 

Monitoimijaisia arviointiprosesseja 

Varhaisen 

vaiheen 

monitoimijainen 

verkosto 

Arviointi 

erityistason 

palveluissa 

Palvelutarpeen 

arviointi 

Asiakkaan ja 

lähityöntekijän 

yhteinen arvio 

OT-keskus-

arviointi Lähityöntekijä 

esim. neuvolan, 

koulun, varhais-

kasvatuksen, 

nuorisotyön 

työntekijä 

Monitoimijaisen 

verkoston 

työntekijä, esim. 

perheneuvolan 

tt, järjestön/ 

srk:n tt, 

perhetyöntekijä, 

lääkäri, 

palveluohjaaja, 

poliisi, Kelan tt 

Sosiaalihuollon 

työntekijä 

Erityistason 

palveluiden 

työntekijä 

OT-keskuksen 

työntekijä 

Maria Antikainen 

Asiakas 
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Monitoimijaisen arvioinnin toimijoita 
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Monitoimijaisen arvioinnin pilotointi 

 

Kunta 

 

Kehittämistoimenpide 

 

Pilotin aihe 

 

Akaa Yhteistyörakenteet 

Yhteiset kirjaamiskäytännöt 

Palvelutarpeen arvioinnin tiimirakenne 

Perhearvioinnin hyödyntäminen pilotissa 

Palvelutarpeen arvioinnin kirjaamiskäytännöt 

Pirkkala Alkuvaiheen arviointi 

 

Yhteistyörakenteet 

Yhteiset kirjaamiskäytännöt, 

Neuvolan perheohjauksen kehittäminen (linkki 

palvelutarpeen arvioinnin ensitietolomakkeeseen) 

Neuvolan ja sosiaalityön arviointiprosessien 

molemminpuolinen hyödyntäminen 

Lapsilähtöinen kirjaaminen palvelutarpeen 

arvioinnissa 

Sastamala Alkuvaiheen arviointi 

 

Yhteiset kirjaamiskäytännöt ja 

yhteistyön rakenteet 

Alkuvaiheen arvioinnin työkalun jatkokehittäminen 

ja käyttöönotto 

Hybridi-neuvottelurungon pilotointi osana nepsy-

työtä 

Virrat ja Ruovesi Alkuvaiheen arviointi Alkuvaiheen arvioinnin työkalun jatkokehittäminen 

ja käyttöönotto 

Perhekeskuspilotit: 

Kangasala, 

Lempäälä, Nokia, 

Hervanta&Vuores 

Yhteistyörakenteet Monitoimijaisen yhteistyön rakenteet 

asiakastyössä (esim. Keinu- ja Jelppi -tiimit) 

Vastuuhenkilömallin kehittäminen 

Verkostojohtamisen rakenteet 

???? Yhteiset kirjaamiskäytännöt ja 

yhteistyön rakenteet 

Hybridi-neuvottelurungon toimijajoukon 

laajentaminen 

Maria Antikainen 



Nepsy-palveluiden 
kehittäminen LAPEssa 
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NEPSY-PALVELUIDEN PILOTOINTI LAPESSA 

Lähtötilanne 

• Nepsy-palveluiden saatavuus ja ammattilaisten 
osaamisen taso vaihtelevat eri kunnissa 

• Palvelujärjestelmä on hajanainen  

• Paljon hyviä käytäntöjä luotu aiemmissa 
kehittämishankkeissa, mutta ne eivät ole jalkautuneet 
koko maakuntaan 

Työskentelyn tavoitteena on luoda Pirkanmaalle 
yhtenäisiä toimintamalleja neuropsykiatrisesti oireilevien 
lasten, nuorten ja heidän perheidensä auttamiseen. 

Maakunnallinen työryhmä laatinut ehdotuksen nepsy-
palveluiden ja ammattilaisten nepsy-osaamisen 
minimikriteereistä  

 piloteissa tarkennetaan minimikriteerien sisältöä ja 
testataan niiden toteutumista oman pilotin alueella 

Mukaan lähdössä Sastamala, Nokia, muita? 

 
Pirkanmaan LAPE projektiryhmä 
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NEPSY-PALVELUIDEN MINIMIKRITEERIT (EHDOTUS) 

Osaamisen minimikriteerit: mitä jokaisen lapsiperheiden 
palveluiden työntekijän tulee osata ja ymmärtää? 

• Perustiedot neuropsykiatrisista piirteistä 

• Palvelujärjestelmän tuntemus 

• Kyky ohjata lasta ja vanhempaa 

• Ymmärrys nepsy-lapsen arjesta ja sen tukemisesta 

 

Palveluiden minimikriteerit: mitä palveluita pitää 
minimissään olla tarjolla 
kunnan/perhekeskusalueen/maakunnan alueella? 

• Nepsy-osaaja/nepsy-”avainhenkilö” 

• Nepsy-koordinaattori 

• Nepsy-lasten tarpeiden huomioiminen peruspalveluissa 

• Konkreettinen arjen apu perheille  

 

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä 
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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 



Erityistason ja 
perhekeskustason 

toimijoiden yhteistyö 
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TERVEISET PERHEKESKUSTYÖRYHMÄSTÄ 26.10.2017 

Konsultointiin yksinkertaiset ja helpot rakenteet 

Kirjaamiskäytäntöjen yhdenmukaistaminen 

Yhteistyöhön tarvitaan johtamista, sopimuksia, rakenteita 

Verkostopalavereihin mukaan vain ne toimijat, joita 
kulloinkin tarvitaan, ei turhia eikä liian suuria verkostoja 

Tehtävänkuvien selkiyttäminen myös toisille 
ammattilaisille ja toisilta ammattiryhmiltä oppiminen 

Erityistason yhteistyön mahdollisuudet järjestöjen kanssa 

Palveluprosessien selkiyttäminen 

9.2.2018 Maria Antikainen 
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TERVEISET VARHAISKASVATUKSEN 
KEHITTÄMISTYÖRYHMÄSTÄ 21.11.2017 

Hyviä kokemuksia erityistason työntekijän jalkautumisesta 
perustasolle 
• Esim. Päiväperhon työntekijä mukana neuvolakäynnillä 

Varhaiskasvatukseen toivotaan lastensuojelusta 
enemmän tietoa yhteisestä asiakkaasta ja helppoja 
konsultointimahdollisuuksia 

Enemmän tietoa muiden toimijoiden tehtävänkuvista ja 
roolista  

Yhteistyön lähtökohtana toisen työn arvostaminen ja 
toisen ammattitaitoon luottaminen, konsultointia puolin ja 
toisin 

Omatyöntekijän/yhteyshenkilön nimeäminen 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa helpottaa sekä 
asiakasta että työntekijöitä 

Tiedonkulun selkiyttämistä tarvitaan 
• Esim. Taysista neuvolaan ilmoitus siitä, jos 

vastasyntyneestä tai hänen perheestään on 
huolta/erityisen tuen tarvetta? 

 

 

9.2.2018 Maria Antikainen 



1.3.2018 40 

Kysymyksiä perhekeskuksen ja erityistason palveluiden 
yhdyspinnoilla 

Konsultaatiot 

• Kenellä lupa konsultoida erityistasoa?  

• Toisen ammattitaidon arvostaminen  konsultointia puolin ja toisin 

• Avainhenkilöiden ja agenttien rooli? 

Tiedonkulku 

• Miten varmistetaan, että kaikilla toimijoilla on olennaiset tiedot 
tilanteesta? 

• Asiakkaiden pompottelun ja päällekkäisen työn välttäminen 

Kuka liikkuu: asiakas vai työntekijä? 

• Mitä jalkautuvat palvelut tarkoittavat käytännössä? 

• Sähköisten palveluiden mahdollisuudet? 

• Alueellinen tasa-arvo suurella toiminta-alueella? 

Lapsen ”lähityöntekijän” rooli erityistason asiakkuuden aikana? 

• Miten lapsen ”lähityöntekijä” pidetään prosessissa mukana? Esim. 
neuvolan/varhaiskasvatuksen/koulun/nuorisotyön työntekijän 
osaamisen ja tiedon arvostaminen ja hyödyntäminen 

• Monitoimijainen arviointi, eri arviointien hyödyntäminen 

Aikuisten palvelut osana lapsen ja hänen perheensä 
palvelukokonaisuutta? 

9.2.2018 Maria Antikainen 
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KIITOS! 
 

 

 

 

 

 

MARIA ANTIKAINEN 

maria.antikainen@valkeakoski.fi 

puh. 040 335 7688 

 

www.lapepirkanmaa.fi 

 

stm.fi/lape 

#lapemuutos 

#kärkihanke 

 



Pilotoitavat toimintamallit 

Projektikoordinaattori Sari Miettinen 
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Käynnistyneet pilotit 

PÄIVÄPERHO PILOTTI v 2018 

Pilottikuntia Ikaalinen, Kangasala, Lempäälä ja  Nokia  

Pilotin tavoite: Päihteitä käyttävien äitien palveluiden 
järjestäminen vakiintuneeksi osaksi Pirkanmaan 
palvelujärjestelmää. 

Päiväperhon tuki äitiysneuvolan terveydenhoitajalle arjen 
työhön 

Kohderyhmänä ovat raskaana olevat, vastasyntyneet sekä 
vauvaperheen päihteitä käyttävät äidit (heidän mahdolliset 
kumppaninsa sekä perheen mahdolliset muut lapset) 

Pilotti koostuu: 
Kick off koulutuspäivä 23.1.2018, alkuarvio 
Konsultaatiot matalalla kynnyksellä (ohjaus, neuvonta  
sekä yhteinen suunnittelu: työparityöskentely tai ryhmän 
vetäminen), tilastointi 
Väliarvio toukokuussa 2018 
Loppuseminaari  

 

 

 

 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 
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Käynnistymässä tai suunnitteilla 

Nepsy toimintamallin pilotointi (Nokia, Sastamala, 
Valkeakoski?) 

Monitoimijainen arviointi (Akaa, Pirkkala, Virrat ja Ruovesi, 
Sastamala?) 

Monitoimijainen arviointi ja verkostoyhteistyö 
Paljon palveluita / vahvaa tukea tarvitsevat 
DM1  
Tays: lastentaudit ja sisätaudit,  
Riskitekijöiden tunnistaminen, palvelupolun kuvaaminen ja 
verkostoyhteistyö kuntien lapsi- ja perhepalveluiden kanssa 

Etäkonsultaatiot 
Tays lastenpsykiatria 

Juurrutetaan yhteisneuvottelukaavake laajaan käyttöön 
(Hybridi-työskentelystä) 

 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 
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Mitä vielä…poimintoja 16.8.2017 koonnista 

Koonti 

 

Rikoksista irti suuntaamalla uudelleen 
Yhteistyökumppani, kunta puuttuu. Kiinnostusta? 

Toimintamalli ja strukturoitu kokeilu erikoislääkärin 
konsultaatioista kuntien nuorten mt-tiimeille. 
Tays NUPS ja Ylöjärvi 

Asiantuntijaverkoston kokoaminen, avainhenkilöt? 
LaSu, psykiatria, vammaispalvelut, somatiikka.. 

Koulupudokkaiden tukiluokka 
? 

 

 
 

 
Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 

https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/02/Pilotti-ja-kehitt%C3%A4misteht%C3%A4v%C3%A4ideat_erityis-ja-vaativan-tason-palvelut_16082017.pdf
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Työpaja -työskentelyä 

1. Miten erityispalvelut voivat tukea 
perhekeskustoimijoiden työtä 

 

 

 

2. Miten erityispalveluissa voidaan hyödyntää 
perhekeskuksen työntekijöiden osaamista ja 
tietoa?  

 

Sari Miettinen 
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Kiitos 



NANNA MIETTUNEN 

nanna.miettunen@pikassos.fi  

p. 050 3495610 

 

SARI MIETTINEN 

sari.miettinen@pshp.fi 

p. 050 3607558  

 

http://lapepirkanmaa.fi/  

#lapemuutos 

#kärkihanke 

 

KIITOS 

mailto:nanna.miettunen@pikassos.fi
mailto:sari.miettinen@pshp.fi
https://lapepirkanmaa.fi/
https://lapepirkanmaa.fi/
https://lapepirkanmaa.fi/

