
Tervetuloa

yhteiseen työpajaan

Metso 27.8.2018

klo 12.30–16.00 



Aikataulu

12.30–12.45 Tervetuloa ja esittäytyminen 

12.45–13.45 Työryhmien työskentelyn koonti

13.45–14.05 Ryhmätyöskentelyn alustuksena asiakkuuspolkukuvat ja 

omatyöntekijämäärittelyt

Tehtävänanto

14.05–14.30 Kahvit

14.30–15.15 Työryhmätyöskentely

15.15–15.50 Purku ja koonti

15.50–16.00 Loppusanat  ja kotitehtävä 



Perhekeskus-
kehittämistyöryhmä

Päivi Viitanen-Marchegiano ja Maria Antikainen
Pirkanmaan LAPE
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Perhekeskuskehittämistyöryhmän työskentely

Miten tästä eteenpäin?

• Kehittämistyöryhmä työskentelee yhteistyössä muiden työryhmien kanssa

• Perhekeskuspilotit jatkuvat neljällä alueella: 

Hervanta & Vuores, Kangasala, Lempäälä ja Nokia

• Syksyllä 2018 järjestetään viisi alueellista perhekeskusvalmennusta 

 perhekeskusagenttien avulla toimintamallia jalkautetaan koko maakunnan alueelle

• Loppuvuodesta valmistuu maakunnan oma perhekeskuskäsikirja

9.2.2018 Maria Antikainen

Perhekeskuskehittämistyöryhmässä ja sen 
alaryhmissä on vuosina 2017-2018

• tutustuttu valtakunnalliseen perhekeskusten 
kehittämistyöhön

• esitelty paikallisia pilotteja ja hyviä käytäntöjä

• työstetty perhekeskusmallin osakokonaisuuksia

Työryhmien työskentelyn pohjalta rakennetaan 
maakunnan oma perhekeskusmalli valtakunnallisten 
suuntaviivojen mukaisesti
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Perhekeskusmallin palikoita (luonnos)

9.2.2018 Maria Antikainen

Verkosto-

johtaminen

Avainhenkilöt 

ja 

agentit

Kohtaamis-

paikka

Sähköinen 

perhekeskus

Nopean 

avun 

saamisen 

polut

Vanhemmuuden 

ja parisuhteen 

tuki

Moni-

kulttuurisuus

Luo 

luottamusta 

suojele lasta

Lähi-

suhde-

väkivaltatyö

Ero-

asiakkaan 

auttaminen

Moni-

toimijainen 

yhteistyö

Lapset 

puheeksi
Asiakas-

osallisuus

Yhdyspinnat 

aikuisten 

palveluihin

Yhdyspinnat 

erityistason 

palveluihin



Varhaiskasvatus, koulu, 
oppilaitos ja vapaa-aika

Susanna Raivio ja Maria Antikainen

Pirkanmaan LAPE
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Millä tasoilla työskennellään?

Varhaiskasvatuksen, 

koulun, oppilaitosten ja 

vapaa-ajan  sisäisten 

käytäntöjen kehittäminen ja 

yhtenäistäminen & 

kehittäminen osana 

perhekeskustoimintamallia 

sekä yhteistyö erityis- ja 

vaativan tason kanssa

Kehittämis-
ryhmät

Pilotít

Sivistys-
johtajat
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Varhaiskasvatus-, koulu- ja oppilaitosympäristöt ja -yhteisöt ovat 
hyvinvointia vahvistavia

Vahvistetaan osallisuutta 
ja yhteisöllisyyttä tukevaa 

toimintakulttuuria

Vahvistetaan toimia 
kiusaamisen ja häirinnän 

ehkäisemiseksi sekä niihin 
puuttumiseksi sekä 
edistetään tunne- ja 

vuorovaikutustaitoja sekä 
tuetaan kaverisuhteita

Tuetaan vanhempia 
kasvatustehtävässä

Edistetään hyvinvointia 
tukevaa vapaa-ajan 
toimintaa ja tuetaan 

mahdollisuuksia 
tasapuoliseen 

harrastamiseen 

Susanna Raivio

Toimintamalli 

yhteisöllisyy-

den ja 

osallisuuden 

lisäämiseen;  

pedacafe

Minimikriteerit 

varhaiskasvatuksen ja 

koulun tunne- ja 

vuorovaikutuksen käytölle 

ja arvioinnille sekä 

toimintaohjeet 

kiusaamisen ja häirintään 

puuttumiseen, 

kirjaamiseen, seurantaan 

ja jälkihoitoon.

Minimikriteeristö

vanhemmuuden 

tukemiseen 

Vanhempien 

vertaisryhmä

malli 

Liittyy osaltaan 

perhekeskus-

pilotteihin ja 

kohtaamispaikkoihin
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Yhteisöllinen hyvinvointityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista

Susanna Raivio

Yhteisestä työstä hyvinvointia –

perusopetuksen

opiskeluhuoltoryhmäntoiminta-

malli – THL ja OKM

julkaistaan 30.8.2018 

Valtakunnallisilla LAPE -päivillä

Valtakunnallisessa työssä on ollut kaksi 
Pirkanmaan edustajaa mukana.

Mallin 

jalkauttaminen 

Pirkanmaalle
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Lapsen ja nuoren hyvinvointia vahvistetaan yksilöllisten tarpeiden 
mukaisesti

Järjestetään koulu- ja 
opiskeluterveydenhuolto sekä 
kuraattori- ja psykologipalvelut 

lapsi- ja nuorisolähtöisenä 
kokonaisuutena

Kehitetään yhteistyötä   
perhekeskuksen muiden 

toimijoiden   ja erityistason 
palvelujen kanssa

Vahvistetaan yksilökohtaista 
opiskeluhuoltotyötä 

esiopetuksessa

Kehitetään varhaiskasvatus-, 
esiopetus-, koulu- ja 

oppilaitosympäristöön sopivia 
varhaisen tuen ja hoidon 

käytänteitä

Susanna Raivio

Malli varhaiseen tukeen 

(päivähoitoa haettaessa) 

jonka avulla sekä perheet että 

ammattilaiset osaavat 

ohjata/ohjautua oikeiden 

palveluiden ääreen 

mahdollisimman lyhyttä 

palvelupolkua pitkin. 

Malli 

oppilashuollosta

esiopetuksessa

Selvitys Pirkanmaan 

kuraattori- ja 

psykologiresursseista ja 

yhteisöllisen ja 

yksilöllisen 

opiskeluhuollon 

tehtävistä

Perhekeskus 

piloteissa 

varkaiskasvatus,  

koulu ja vapaa-aika 

mukana.

Osa erityis- ja 

vaativan tason 

piloteista koskettavat  

varhaiskasvatusta ja 

koulua

malli 2. asteen 

kohtaamispaikka

toiminnasta

Työstetty 

yhdessä Sote –

valmistelun 

kanssa

Eskarivuoden 

erityisyys



Erityis – ja vaativa taso

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen

Pirkanmaan LAPE

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen
Tavoitteet hankesuunnitelmasta

Monitoimijainen arviointimalli – oma alatyöryhmä

• pääsy asianmukaiseen palvelutarpeen arviointiin ja tarpeenmukaisiin 
erityispalveluihin sujuu nykyistä nopeammin ja paremmin

• monialainen palvelutarpeen arviointi: yksi arviointi ja yksi yhteinen 
palvelusuunnitelma

Horisontaalinen integraatio

• monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen 

Vertikaalinen integraatio

• asiantuntemusta ja osaamista on lasten, nuorten ja perheiden käytössä myös 
perustason palveluissa

• erilaiset konsultaatiomallit ja digitaalisten palveluiden hyödyntäminen

OT-keskuksen kehittäminen - oma alatyöryhmä

• varmistetaan kaikkein vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista 
edellyttämien palveluiden laatu, taloudellisuus, vaikuttavuus, alueellinen 
kattavuus sekä riittävän osaamisen ylläpitäminen kokoamalla nämä palvelut 
osaamis- ja tukikeskuksiin

Lastensuojelun systeeminen toimintamalli – oma kehittämiskokonaisuus

Sari Miettinen

Linkki: Hankesuunnitelma ja liitteet 

https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2017/09/2017-01-31-PIPPURI-Pirkanmaan-LAPE-k%C3%A4rkihanke-Hankesuunnitelmaf2.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2017/09/2017-01-31-PIPPURI-Hankesuunnitelman-liitteet-2-7.pdf
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EPA kansallinen työrukkanen – kansalliset

periaate- ja toimintatapalinjaukset 09/2018

Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen 
Punainen lanka

k

Lastenpsykiatrian klinikkaforumit, 

Päiväperhon kehittämispäivä ym.

Mielenterveystyön seminaari 

EPA kehittämistyöryhmä 26.9

Loppuseminaari 7.- 8.11.

OT-keskus -

suunnittelu 

kokonaisuus

TLP -koulutus

Konsultaatiomallit, 

Jalkautuvat toimintamallit

Monitoimijainen yhteistyö

Sähköiset palvelut

Nepsy –toimintamalli

L&N MT palveluketju

Loppuraportti

ja siltaamis-

suunnitelma

Maakunnan LAPE –ryhmä 22.10

EPA, PEKE, VAKA, KOULU: työpaja 27.8

Pilottien 

kokemusten 

kerääminen ja  

raportointi

ESHn ja sosiaalipalveluiden yhteistyö

Dialogisuus –koulutus 7.9.

Monitoimijainen yhteistyö13.12.

LAPE
-kehittämis-

kokonaisuuksien 

integraatio

Vauvaverkosto 10.10

Sähköisten palveluiden koulutukset



Nepsy

Maria Antikainen ja Sari Miettinen

LAPE Pirkanmaa

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen
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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

Maakunnallisen työryhmän tulevia tuotoksia

• Nepsy-osaamisen minimikriteerit: mitä jokaisen lapsiperheiden 
palveluiden työntekijän tulee osata/tietää/ymmärtää 
neuropsykiatrisesti oireilevia lapsia, nuoria ja heidän perheitään 
kohdatessaan

• Nepsy-palvelujärjestelmän minimikriteerit 

• Osaamistarpeet ja osaamisen varmistaminen, yhtenäisiä 
koulutus- ja valmennusmalleja

 Ehdotetut toimenpiteet kirjataan loppuraporttiin ja viedään 
maakunnan LAPE-ryhmään jatkokäsittelyyn

Pilotit käynnistyneet/käynnistyvät vuoden 2018 aikana

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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NEPSY-PILOTIT (tilanne 27.8.2018)

Kunta/alue Kehittämistoimenpide

Hämeenkyrö Nepsy-osaamiskartoitus ja nepsy-verkoston kokoaminen

Nokia Nepsy-osaamiskartoitus (kysely)

Nepsy-lainaamon perustaminen

Yhteiskirjaamispohjan jalkauttaminen verkostoneuvotteluihin

Nepsy-luentojen järjestäminen

ADHD-hoitoketjun jatkokehittäminen ja laajentaminen?

Pälkäne Nepsy-välinelainaamon kehittäminen?

Nepsy-perustietokoulutusten järjestäminen?

Sastamala Nepsy-osaamiskartoitus (kysely)

Nepsy-luentojen kehittäminen ja syventäminen

Eri toimijoiden roolin selkiyttäminen, erityisesti oppilashuollon rooli (ADHD-

hoitoketju?)

Paikallisen nepsy-valmentajakoulutuksen järjestäminen?

Valkeakoski Nepsy-materiaalin kokoaminen kouluille, varhaiskasvatuksen yksiköihin, 

neuvolaan ja kohtaamispaikkaan

Vanhempainfoorumin järjestäminen nepsy-teemalla

Nepsy-perustietokoulutuksen järjestäminen?

Nepsy-lainaamon perustaminen?



OT-keskus

Nanna Miettunen

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen
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Tampereen OT-keskus: Pirkanmaa, Kanta-Häme, Etelä-Pohjanmaa 
Osaamis- ja tukikeskus

Osaamis- ja tukikeskus pyrkii varmistamaan avun niille 
lapsille, nuorille ja perheille, joiden tilanne vaatii 
harvinaisuutensa, vaikeutensa tai kompleksisuutensa 
takia kaikkein vaativinta erityisosaamista ja erikoistumista 

OT-keskus palvelee sekä asiakkaita että perus- ja 
erityistason työntekijöitä. Tärkein työmuoto on erilaiset 
konsultaatiot (myös jalkautuvat), mutta joskus asiakas voi 
tulla OT-palveluihin myös konkreettisesti, esimerkiksi 
väkivaltatilanteissa oikeuspsykiatrian yksikköön.

Pyrkii etsimään vastauksia niihin 
ongelmiin/palvelutarpeisiin, joihin ei olemassa olevalla 
palvelujärjestelmällä pystytä vastaamaan

↔ käytännössä tarkoittaa tilanteita, kun tarvitaan 
monialaista tiedontuotantoa ja työskentelyä

Uusien tilanteiden ja ilmiöiden haltuunottaminen, luomalla 
toimintamalleja yhdistämällä eri alojen erityisosaamista ja 
uusinta tutkimustietoa

Hakee ratkaisuja koordinaation puuttumiseen, työn 
epätahtisuuteen, tehtävien tiukkaan rajaamiseen jne.

Nanna Miettunen

OT-keskus

työryhmä

Sosiaalihuollon 

porrasteisuus 

työryhmä

Tutkimus ja 

kehittäminen 

työryhmä

Vaativien 

eropalveluiden 

työryhmä

THL-

työrukkanen

Miten toteutetaan? 

Yhdistelmä: asiantuntijoiden 

ja (erityis-)palveluyksiköiden 

verkosto, jota koordinoi 

johtamistiimi 

Ketä ovat OT-keskuksen 

toimijat? 

Koordinoiva johtamistiimi

Asiantuntija/osaajaverkost

o

Kiinteät OT-

yksiköt/työryhmät/tiimit

Esim. TAYS 

kehitysvammahuolto, 

erityisen vaativan 

sijaishuollon yksikkö, 

vaativat 

väkivaltapalvelut
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OT-KESKUS (Osaamis- ja tukikeskus) eteneminen

26.10. Yhteis-

kehittämispäivä OT ja 

monitoimijainen 

yhteistyö

THL-työrukkanen tekee yhteisen valtakunnallisen OT-suunnitelman

- Alueellisista painopisteistä sopiminen

- Rahoitukseen liittyvät asiat

- Järjestöyhteistyö

- asiakasryhmämäärittelyt

Tampereen OT-työryhmä tekee yhdessä alatyöryhmien kanssa oman alueen 

OT-perustamissuunnitelman

- Sähköiselle alustalle rakennettu OT- verkosto

- Sovittaminen maakuntien sote-valmisteluun ja yhteistoiminta-

aluevalmisteluun (erva)

19.-20.11.

Valtakunnalliset OT-

päivät

Yhteistyö koulupuolen VIP-

verkostojen kanssa



Lapsen tai nuoren 
asiakkuuspolku ja 

toimijoiden määritelmiä 
perhekeskuksessa

Luonnoksia

Maria Antikainen
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Lapsen tai nuoren asiakkuuspolku lapsi- ja perhepalveluissa 
(LUONNOS)

Maria Antikainen

Asiakaskohtaamisia 

peruspalveluissa

Lakisääteiset palvelut

Muut perheiden 

hyvinvointia edistävät 

palvelut ja toiminnot

Lapsen/nuoren/

perheen tilanteen 

puheeksiotto ja 

arviointi

Lapsi/vanhempi tai  

lähityöntekijä ottaa 

tilanteen puheeksi

Verkoston kokoaminen 

yhteistyöhön

Perheen kanssa sovitut 

toimijat perheen 

lähipiiristä ja 

lapsiperheiden/aikuisten 

palveluista

Esikoulu- ja 

kouluikäisellä tarvittaessa 

yksilökohtaisen 

opiskeluhuollon 

monialainen 

asiantuntijaryhmä

Tuki arkeen ja/tai 

palvelu

Perhe koordinoi itse 

palveluita, lähityöntekijä 

tukena tarvittaessa

Yhteinen 

suunnitelma ja 

sen toteutus 

yhdessä 

verkostona, 

omatyöntekijän 

määrittely

Omatyöntekijänä 

perhekeskus- tai 

erityistason 

palveluiden 

työntekijä

Konsultointi

Lähityöntekijä konsultoi 

tarvittaessa 

avainhenkilöitä tai muita 

perhekeskuksen tai 

erityistason työntekijöitä

Tarvittaessa erityistason konsultointi tai mukaantulo prosessin missä vaiheessa tahansa.

Erityistason palvelu käytössä tarvittavan ajan: 

vammaispalvelut, erikoissairaanhoito, lastensuojelu
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Toimijoiden rooleja perhekeskuspalveluissa

Perhekeskuksen asiakas = perhekeskusverkoston palveluita 
käyttävä lapsi tai nuori ja hänen perheensä (ikärajat määritellään 
palvelukohtaisesti).

Lähityöntekijä = lapsen/nuoren/vanhemman/perheen arjessa 
mukana oleva peruspalveluiden työntekijä. Asiakas voi itse 
määritellä lähityöntekijänsä ja asiakkaalla voi olla useitakin 
lähityöntekijöitä.

Omatyöntekijä = lapselle asiakkuusprosessissa nimetty 
perhekeskusverkoston tai erityispalveluiden työntekijä, joka 
vastaa lapsen ja perheen asiakkuusprosessien kokonaisuudesta 
ja verkostoyhteistyön koordinoinnista.

Avainhenkilö = tietyn alan substanssiosaaja, joka muun 
asiakastyön ohella toimii toisten ammattilaisten tukena 
asiakastilanteissa. Työmuotoina konsultointi, työpari- ja 
verkostotyö, koulutus jne. Avainhenkilöt muodostavat alueellisia, 
maakunnallisia ja substanssikohtaisia avainhenkilöverkostoja.

Maria Antikainen



Kahvit 
Ryhmätyöaika
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Ryhmät

6 ryhmää, joista jokainen keskittyy erityisesti 
yhteen perheenjäseneen:

1. Kerttu-äiti - Tammi

2. Ville-isä  - Kuusi

3. Hilma alle kouluikäisenä - Lehmus

4. Hilma kouluikäisenä - Lehmus

5. Väinö – Pihlaja 

6. Rami-isä – Aula

Maria Antikainen
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Kotitehtävä – Miettikää omia työyhteisöjänne hyödyntäen

Sari Miettinen

Miten tämä kehittämistyö jatkuu? 

Minkälainen ”juurrutus- ja 

siltaamissuunnitelma” tehdään, jotta 

tarvittavien toiminta- ja yhteistyömallien 

kehittäminen jatkuu ja etenee SOTEen



4.9.201826 Sari Miettinen

Tervetuloa!

Käytämme tänään apuvälineenä mm. 

älypuhelimia. Voit ladata puhelimeesi 

AppStoresta/ Play Kaupasta: 



4.9.201827 Sari Miettinen

Avaa puhelimesi KAHOOT app

tai 

mene verkkosivulle www.kahoot.it

JOIN  with Game PIN:  

http://www.kahoot.it/


Kiitos yhteisestä iltapäivästä ja 

hyvää viikon alkua!

Toivottavat LAPE-koordinaattorit



MARIA ANTIKAINEN

maria.antikainen@valkeakoski.fi

puh. 040 335 7688

SARI MIETTINEN

sari.miettinen@pshp.fi

puh. 050 360 7558

NANNA MIETTUNEN

nanna.miettunen@pikassos.fi

puh. 050 349 5610

SUSANNA RAIVIO

susanna.raivio@ylojarvi.fi

puh. 040 660 2180

PÄIVI VIITANEN-MARCHEGIANO

paivi.viitanen-marchegiano@tampere.fi

puh. 040 639 7358

www.lapepirkanmaa.fi


