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Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen
Tavoitteet Pirkanmaan LAPE -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 

Erityispalveluilla on yhdyspinnat kaikkiin 

LAPE kehittämiskokonaisuuksiin

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


Tuloksia
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Mitä tehty ja saatu aikaiseksi? 

Lapsiperheiden asioiden esillenostoa ja näkyvyyttä

Osaamisen vahvistamista mm. koulutusten ja työpajojen avulla

Toimintakulttuurin muutosta: Yhteistyö ja yhteinen suunnittelu omassa 
kehittämistyöryhmässä, ja muiden kehittämistyöryhmien kanssa ym
laajennetut työpajat. Lisäksi toteutettu kehittämis- ja koulutuspäiviä ja 
–iltapäiviä Tays lastenpsykiatrialla ja Päiväperhossa

Monitoimijaisen arvioinnin ja työskentelyn, konsultaatioiden sekä 
jalkautuvien palveluiden toimintamallien suunnittelua ja pilotointia
sekä hyvien käytäntöjen ja toimintamallien kartoittamista ja 
aukikirjoittamista

Monitoimijainen arviointi ja yhteistyö – alatyöryhmä (EPA+PEKE)

Nepsy-palveluiden kehittäminen – alatyöryhmä (EPA+PEKE)

Vahva kansallinen kehittämistyö

• OT –rukkanen ja kehittämispäivät

• Erityispalveluiden työrukkanen ja kehittämispäivät

• Sosiaalihuollon porrasteisuus -työryhmä

Sari Miettinen



Tuotoksia



Päiväperho –pilotti
Päihteitä käyttävien äitien palveluiden kehittämiseksi

Kuvaus: Perhetukikeskus Päiväperhon päihde- ja/tai mielenterveysongelmaisten raskaana olevien sekä 

heidän perheidensä tuen ja hoidon erityisosaamista äitiysneuvoloiden terveydenhoitajalle arjen työhön koulutuksen, 

puhelinkonsultaatioiden ja työparityöskentelyn avulla.

Pilottiin osallistuvat kunnat: Ikaalinen, Kangasala, Lempäälä, Nokia sekä Tampereen perhetukikeskus Päiväperho

Pilotin ajankohta: 23.1.2018- 24.10.2018

Yhteyshenkilö: LAPE projektikoordinaattori Sari Miettinen p. 050 3607558, sari.miettinen@pshp.fi

Nykytila: Tavoite: Keinot: Arviointi
Siltaamis- ja juurrutus-

suunnitelma

• Päihdeperheiden hoito 

järjestyy eri kunnissa hyvin 

eritavoin.

• Perustason ammattilaiset 

kokevat osaamattomuutta 

ja riittämättömyyttä. 

Erityisesti 

terveydenhoitajat 

tarvitsevat tukea 

päihdeäitejä /-perheitä 

kohdatessa ja 

hoidettaessa: tietoa ja 

ymmärrystä ilmiöistä, joita 

päihderiippuvuuksiin liittyy. 

• Kunnissa tarvitaan 

rakennetta, kumppanuutta 

ja yhteistyötä sekä  tukea 

siihen, miten saadaan 

osaamista (tietoa ja taitoa) 

perustason ammattilaisten 

käyttöön. 

Päiväperhon 

toimintamallin 

maakunnallistaminen

Päihteitä käyttävien 

äitien palveluiden laadun 

parantaminen ja 

järjestäminen 

vakiintuneeksi osaksi 

Pirkanmaan maakunnan 

palvelujärjestelmää

Rakenteet palveluiden 

kehittämiselle:

• Yhteistä koulutusta

• Työnohjausta

• ammattilaisten 

keskinäistä 

vertaistukea

• konsultaatioita sekä  

työparityötä 

lapsiperheiden 

päihdetyön 

asiantuntijoilta. 

Osaamisen vahvistaminen:

• Perustason 

ammattilaisille 

koulutuksen, 

kokemusasiantuntijoi-

den, konsultaatioiden 

ja työparityöskentelyn 

avulla.

• Päiväperhon 

henkilöstölle

kehittämispäivässä 

(Teemana mm. 

vanhemmuuden tuki)

Toimintakulttuurin muutos 

työpajatyöskentelyn avulla

• Perustasolle koulutus 

x2

• Päiväperhon hlöstölle

kehittämispäivässä. 

• Lisäksi kehittämisideat 

johtotiimille 

Monitoimijainen yhteistyö 

ja vertikaalinen integraatio

Mitä arvioidaan?

1) Palautekyselyt 

01/2018 ja 09/2018 

perustason 

ammattilaisille 

Sisältää: 
• Koulutuspalaute

• Päihdeasenteet

• Pilotin arviointi

2) Tilastointi

3) Kokemukset 

Milloin?

Väliarviointi 05/2018

Loppuarviointi 10/2018

Opinnäytetyö sh AMK 

Toiminnan laajentaminen 

maakunnalliseksi pilotin 

kokemusten perusteella 

vodelle 2018 myönnetyn 

valtionavustuksen turvin:

”Päihteitä käyttävien äitien 

palveluiden 

kehittämishanke 2018-

2019. Tampere”.

• Moniammatillisen

liikkuvan tiimin tuki 

päihteitä käyttävien 

raskaana olevien ja 

vauvaperheiden kanssa 

työskenteleville

• Päihdeperhekuntoutus

• Päihderiippuvuuden ja -

hoidon tarpeen arviointi

Miten jatko turvataan 

valtionavustus –

hankkeen jälkeen?
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Pilotti: Toimintamalli nuorisopsykiatrian erikoislääkärin ja moniammatillisen
tiimin konsultaatioista nuorten mielenterveystiimille

Kuvaus pilotista: Luodaan ja testataan toimintamalli, jossa Tays nuorisopsykiatrian moniammatillinen tiimi osallistuu 

erikoislääkärin johdolla sovituin väliajoin kunnan nuorten mielenterveystiimin hoitosuunnitelmaneuvotteluihin 

etäyhteydellä. 

Pilottiin osallistuvat tahot: Tays nuorisopsykiatria sekä Ylöjärven perhekeskuksen nuorisotiimi

Pilotin ajankohta: 27.3.2018 - 6.11.2018

Yhteyshenkilö: LAPE projektikoordinaattori Sari Miettinen p. 050 3607558 sari.miettinen@pshp.fi

Nykytila: Tavoite: Keinot: Arviointi

Siltaamis- ja 

juurrutus-

suunnitelma

• Lievien ja 

keskivaikeiden mt-

häiriöiden hoito 

kuuluvat 

perusterveydenhuollon 

tehtäviin ja häiriöiden 

hoidosta vastaa aina 

lääkäri

• Kuntien nuorten 

mielenterveystiimien 

on kuitenkin hyvin 

vaikea saada  

lääkäriresurssia.

• Nuorisopsykiatrien 

vähäinen lukumäärä 

vaikeuttaa kuntien 

oman erikoislääkärin 

hankintaa.

Tavoitteena peruspalveluiden 

vahvistaminen ja erityis-

palveluiden tuki perustasolle.

Luodaan ja testataan

toimintamallia, jossa kunnan 

nuorisotiimi saa 

nuorisopsykiatrian 

erikoislääkärin ja 

moniammatillisen tiimin

konsultaatioita mm. 

lääkehoidoissa ja 

hoitosuunnitelmissa sekä 

erikoissairaanhoitoon 

lähettämisen suhteen. 

Tarkoituksena välttää 

asiakkaidenluukuttamista ja 

pallottelua.

Peruspalveluissa pystytään 

paremmin vastaamaan nuorten 

asiakkaiden tarpeisiin, eikä 

tarvitse lähettää 

erikoissairaanhoitoon.

Menetelmänä VideoVisit –

videoneuvottelut

Monitoimijainen yhteistyö,

vertikaalinen integraatio 

sekä 

osaamisen vahvistaminen:

Etäkonsultaatioajat 

ammattilaisten kesken 

Pilotin alussa

videoavusteiset 

työntekijätapaamiset 

(hoitosuunnitelmaneuvot-

telut). Myöhemmin 

asiakkaat mukaan 

(hoitoneuvottelut).

Pilottitiimien 

arviointitapaamiset

11.9.2018 sekä 

6.11.2018

Työntekijöiden

kokemukset

pilotista

Arvioidaan 

toimintamallin 

hyötyjä ja 

juurruttamis-

mahdollisuuksia 

muihin kuntiin.

Siltaamis- ja 

juurrutussuunnitelma 

tehdään 6.11.2018 

loppuarvioinnin 

yhteydessä

• Toimintamallin 

kirjaaminen

• Vastuuhenkilöiden 

/mentoreiden

nimeäminen
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Toimintamalli lastenpsykiatrian avohoidon 

ja sairaalakoulun jalkautuville konsultaatioille

Kuvaus : Toimintamallin avulla tuetaan lastenpsykiatrian klinikan potilaan/asiakkaan koulunkäyntiä omassa 

koulussaan, osana lastenpsykiatrista kokonaishoitoa. 

Toimintamalliin luomiseen osallistuvat  tahot: Tays Lastenpsykiatria sekä Koivikkopuiston sairaalakoulu, 

Perusopetus Tampere?

Ajankohta: Vuoden 2018 aikana

Yhteyshenkilö: LAPE projektikoordinaattori Sari Miettinen p. 050 3607558 sari.miettinen@pshp.fi

Lähtökohtia: Tavoite: Toimenpiteet: Arviointi

Siltaamis- ja 

juurrutus-

suunnitelma

• Pirkanmaan erityis- ja 

vaativan tason 

palveluiden 

kehittämisen keskiöön 

on nostettu erityisesti 

erityisosaamisen 

saaminen osaksi 

perustyötä, moni-

alaisen yhteistyö, sekä 

vertikaalinen ja 

horisontaalinen 

integraatio. 

Suunnitelmana luoda 

toimintamalleja 

konsultaatiolle ja 

jalkautuville palveluille

• Koulun kehittäjä-

ryhmässä noussut 

esiin tarve koulu-

konsultaatioille. Näille 

myös ns hoidollinen 

tarve (Tays)

• Toimintamallin tavoitteena 

on, että koulunkäyntiin 

liittyvien ongelmien 

kohdalla arvioidaan 

oppilaan sairauden, 

diagnoosin tai 

käyttäytymisen lisäksi 

oppilaan koulua 

toimintaympäristönä, sillä 

koulunkäyntikykyyn 

vaikuttavat välillisesti 

esimerkiksi koulun 

toimintakulttuuri sekä 

opettajien pedagoginen 

osaaminen.

• Toimintamallin avulla 

voidaan koulun tukitoimia 

suunnitella sekä 

hoidollisen että 

pedagogisen 

erityisosaamisen tuella.

Toimintamallin kirjaus 

• Tarve konsultaatiolle

• Yhteinen suunnitelma

• Havainnointikäynti

• Konsultaatiokokous

• Toimintavaihe

• Seurantakokous

Sairaalakoulun opettajan 

ja lastenpsykiatrian 

henkilöstön resurssointi ja 

työpanoksen käytön 

suunnittelu, Treen

kaupunki sekä Tays TA4

Koulukonsultaatioiden 

tuotteistus, Treen

kaupunki

Palaute ja kokemukset: 

Toimintamallia pilotoitu

omana toimintana, 

samalla kerätty 

palautetta sekä 

kouluilta että perheiltä. 

Konsultoiville 

työntekijöille  on 

kertynyt kokemusta, 

jonka perusteella 

arvioivat  

konsultaatioiden 

tarvetta, onnistumista 

ja vaikuttavuutta.

Jatkossa suunnitellaan 

kysely 

koulukonsultaatioden

vaikuttavuuden 

arviointiin.

Tavoitteena 

koulukonsultaatioiden 

kirjaaminen Tampereen 

kaupungin

perusopetuksen 

erityisen tuen 

strategiaan.
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Monitoimijaisen yhteistyön mallinnus paljon palveluita 
tarvitsevien DM1 nuorten ja heidän perheidensä tueksi

Kuvaus: Toimintamalli, jossa tunnistetaan huonon hoitotasapainon vuoksi vaarassa olevat nuoret ja kootaan heidän 

ympärilleen lapsi- ja perhelähtöinen perus- ja erityistason monitoimijainen yhteistyöverkosto (esim. Tays sisätaudit, 

psykiatria, perhetyö tai lastensuojelu sekä kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto)  

Osallistuvat tahot: Tays lasten endokrinologia, Tays endokrinologia, Tays lastenpsykiatria?, Tays nuorisopsykiatria? 

SI-SO-Te –toimijat PEKE pilottikunnista (Tampere Hervanta-Vuores, Nokia, Kangasala, Lempäälä, Sastamala)

Mallinnuksen ajankohta: 2018

Yhteyshenkilö: LAPE projektikoordinaattori Sari Miettinen p. 050 3607558 sari.miettinen@pshp.fi

Nykytila: Tavoite: Keinot: Arviointi

Siltaamis- ja 

juurrutus-

suunnitelma

Tays sisätautien

hoidossa on huonossa 

hoitotasapainossa olevia 

DM1 -nuoria, joiden 

auttamiseksi tarvitaan 

monialaista yhteistyötä

Perus- ja erityistason 

yhteistyölle rakenteellisia 

esteitä:

• Erilliset järjestelmät, 

näkyvyyden puuttuvat

• Yhteyshenkilöiden 

tavoitettavuus, 

vaihtuvuus

• Pirstaleisuus ja 

pallottelu palveluiden 

kesken.

• Kokonaisuuden 

koordinointi puuttuu 

• Tunnistaminen

Keitä ovat 

”riskipotilaat/asiakkaat”,

monitoimijaisesta

yhteistyöstä hyötyvät 

potilaat/asiakkaat, ne 

jotka eivät tule autetuksi 

”tekniikalla ja somatiikan

tempuilla”

• Monitoimijaisen

verkoston kokoaminen

• Nuoren ja perheen 

kokonaisvaltainen

tukeminen ja hoitaminen

• Vaikeiden 

komplikaatioiden ja 

hengenvaaran ehkäisy 

sekä syrjäytymisen 

ehkäisy 

Riskitekijöiden

tunnistaminen

• Huono hoitotasapaino

• Toistuvat ketoasidoosit

• Perheen ongelmat

• Käyttämättömät 

vastaanottoajat 

Suuntima perheasiakkaan

kysymykset 

• Vanhempien 

voimavarojen arvio

• Asiakassegmentointi

Monialainen 

työpajatyöskentely 

monitoimijaisen yhteistyön 

mallinnukseen 

DM1 hoitoketju

Tilastot

• Vähenevätkö

käyttämättömät 

ajat? 

• Väheekö

ketoasidoosit?

• Väheneekö 

kuolemantapauks

et?

SI-SO-TE 

toimijoiden 

kokemukset 

monitoimijaisesta

yhteistyöstä

DM1 hoitoketjun 

mittarit?

Tehdään 29.10.2018 

työpajassa
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Perheasiakkaan kysymykset Suuntimaan

Kuvaus: Suuntima menetelmään luodaan perheasiakkaille sopivat kysymykset yksilöasiakkaan kysymysten rinnalle. 

Osallistuvat tahot: Tays perusterveydenhuollon yksikkö, Pirkanmaan LAPE Pippuri, Tampereen kaupungin 

lapsiperheiden terveyspalvelut, Tays Lasten ja naisten toimialue (TA4)

Ajankohta: 2018, pilotointi marraskuu 2018 - tammikuu 2019

Yhteyshenkilö: LAPE projektikoordinaattori Sari Miettinen p. 050 3607558 sari.miettinen@pshp.fi

Nykytila: Tavoite: Keinot: Arviointi

Siltaamis- ja 

juurrutus-

suunnitelma

Suuntima tunnistaa 

erilaisia asiakkuuksia –

omatoimi-, yhteisö-, 

yhteistyö- ja 

verkostoasiakkuuksia –

ja suosittelee 

asiakkuuteen sopivaa 

hoitopolkua. Eri 

asiakkuuksien polut ovat 

erilaisia. Suuntiman 

avulla asiakas ja 

ammattilainen voivat 

suunnitella asiakkaan 

polun yhdessä.

Asiakkaan kysymykset 

on suunnattu 

yksilöasiakkaalle, eikä 

palvele lapsiperheiden 

kokonaistilanteen 

arvioinnissa.

• Perheasiakkaan

kysymykset 

Suuntimaan

Kysymysten muokkaus 

työryhmässä

Kysymysten pilotointi

11/2018 – 1/2019 Tays

lastenpsykiatrialla, Tays

lasten diabetes polilla, 

Tays

sisätautipoliklinikalla 

nuorten kohdalla sekä 

Tampereen kaupungin 

yhdessä lastenneuvolan 

toimipisteessä.

Sekä asiakkailta että 

ammattilaisilta kerätään 

palautetta strukturoiduin 

sekä avoimin 

kysymyksin.

Työryhmä arvioi 

perheasiakkaan 

kysymysten toimivuutta 

ja käyttökelpoisuutta 

palautteen perusteella.

Kyselylomakkeen 

valmistuttua se  

integroidaan jo 

käytössä olevaan 

sähköiseen Suuntima 

työkaluun.

Jatko määräytyy 

Suuntiman käytön ja 

kehittämisen myötä: 

Miten Suuntimaa 

jatkossa otetaan 

maakunnassa 

käyttöön.
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Yleispediatria perustason tukena -toimintamalli

Pilotti/Kokeilu: Toimintamalli jolla varmistetaan yleispediatrian asiantuntijuutta perusterveydenhuollon ammattilaisten 

käyttöön. 

Kuvaus pilotista/kokeilusta: Toimintamalli perustuu kokemuksiin pediatrien työskentelystä eri kuntien 

perusterveydenhuollon tukena Pirkanmaalla

Pilottiin/kokeiluun osallistuvat tahot: Sastamala, Kangasala, Tampere, Tays lastentaudit 

Pilotin/Kokeilun ajankohta: 2018

Yhteyshenkilö: LAPE projektikoordinaattori Sari Miettinen p. 050 3607558 sari.miettinen@pshp.fi

Nykytila: Tavoite: Keinot: Arviointi

Siltaamis- ja 

juurrutus-

suunnitelma

• Sastamalassa,

Kangasalla ja 

Tampereella pediatrit 

perusterveydenhuol-

lossa. Toimintamalli 

koettu hyväksi sekä 

asiakasnäkökulmasta 

että työnsujuvuuden ja 

kustannustehokkuuden 

kannalta.

• Kunnissa kuitenkin 

erilaiset käytännöt 

näiden yleispediatrien 

suhteen.

• Toimintamallin

luominen käytännön 

kokemusten ja 

tutkimusnäytön 

perusteella.

• Toimintamallin avulla 

tavoitellaan yhtenäistä 

toimintamallia 

tulevaan maakuntaan.

• Tarkoitus aukikirjoittaa

toimintamalli kuntien 

kokemusten, muiden 

maakuntien 

kokemusten ja 

tutkimusnäytön 

perusteella (hyvä 

käytäntö). 

• Asiantuntija-arvio

kunnista ja Tays

lastentaudeilta.

• Toimintamalli 

viedään SOTE-

valmisteluun

suositeltavana 

aluepoliklinikoiden 

toimintamallina.

• Saattaa jäädä 

toteutumatta 

ajanpuutteen 

vuoksi.
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Vauvaperheverkosto -toimintamalli

Toimintamalli: Toimintamalli jolla varmistetaan vauvaperhetyön maakunnallinen kehittäminen ja yhtenäistäminen

Kuvaus pilotista/kokeilusta: Toimintamalli perustuu alueellisiin tarpeesiin kehittää ja koordinoida vauvaperhetyötä. 

Pilottiin/kokeiluun osallistuvat tahot: Maakunnan vauvaperhetyötä tekevät ammattilaiset julkisella ja kolmannella 

sektorilla.

Pilotin/Kokeilun ajankohta: 2018

Yhteyshenkilö: LAPE projektikoordinaattori Sari Miettinen p. 050 3607558 sari.miettinen@pshp.fi

Nykytila: Tavoite: Keinot: Arviointi

Siltaamis- ja 

juurrutus-

suunnitelma

• Vauvaperhetyötä 

tehdään sekä julkisissa 

että järjestöjen 

palveluissa 

palvelujärjestelmän 

kaikilla tasoilla.

• Ei alueellisia yhtenäisiä 

toimintamalleja tai 

linjauksia 

• Kukin taho kehittää 

toimintaansa  

itsenäisesti.

• Toimintamallin avulla 

tavoitellaan 

alueellisesti yhtenäisiä 

toimintamalleja ja 

vauvaperhetyön 

kehittämiskohteita

• Tavoitteena myös eri 

toimijoiden 

päällekkäisen työn 

väheneminen ja 

osaamisen 

yhdistäminen 

vauvaperhetyön 

kehittämiseen

• Verkostotapaaminen

, jossa koottiin 

tarpeita osaamisen 

ja palveluiden 

kehittämiselle.

• Maakunnallisen 

vauvaperhetyötä 

koordinoivan 

verkoston 

kokoaminen

• Verkostotapaami-

sesta koottiin 

palautetta 

läsnäolleilta

tapaamisesta ja 

verkoston 

toiminnalle 

asetetuista 

tavoitteista

• Verkosto ainakin 

toistaiseksi 

epävirallinen. 

• Jos virallistetaan 

maakunnan 

toiminnaksi, 

mietittävä ja 

sovittava kuka 

koordinoi verkoston 

tapaamisia.

• Viedään 

maakunnan LAPE-

ryhmän

linjattavaksi.
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Yhtenäiset toimintamallit neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, 
nuorten ja heidän perheidensä auttamiseen Pirkanmaalla

Kuvaus: Mallinnetaan nepsy –auttamisen osaamisen ja palveluiden minimikriteerit. Asiantuntijoiden 

työpajatyöskentelynä luomia toimintamalleja testataan eri kunnissa kuntien omien tarpeiden ja mukaisesti 

Osallistuvat tahot: Tampere, Hämeenkyrö, Nokia, Pälkäne, Sastamala, Valkeakoski

Aikataulu: Kunnat omaan tahtiin vuonna 2018 

Yhteyshenkilö: LAPE projektikoordinaattorit Maria Antikainen puh. 040 335 7688, maria.antikainen@valkeakoski.fi ja

Sari Miettinen p. 050 3607558 sari.miettinen@pshp.fi

Nykytila: Tavoite: Keinot: Arviointi
Siltaamis- ja juurrutus-

suunnitelma

• Palvelujärjestelmä 

on hajanainen, 

nepsy-tuki

pirstaleinen

• Nepsy-palveluiden

saatavuus ja 

ammattilaisten 

osaamisen taso 

vaihtelevat eri 

kunnissa.

• Monisektorinen

yhteistyö ontuu

• Kokonaistilanteen 

kartoitus ja 

koordinointi 

puutteellista

• On sattumaa saako 

lapsi ja perhe 

asianmukaisen ja 

monialaisen tuen.

Tavoitteena luoda 

Pirkanmaalle yhtenäisiä 

toimintamalleja 

neuropsykiatrisesti oireilevien 

lasten, nuorten ja heidän 

perheidensä auttamiseen:

• Nepsy-osaamisen

minimikriteerit: mitä 

jokaisen lapsiperheiden 

palveluiden työntekijän 

tulee osata/tietää/ymmärtää 

neuropsykiatrisesti 

oireilevia lapsia, nuoria ja 

heidän perheitään 

kohdatessaan

• Osaamistarpeet ja 

osaamisen varmistaminen, 

yhtenäiset koulutus- ja 

valmennusmallit

• Nepsy-palvelujärjestelmän

minimikriteerit

• Kehittäjämisryhmän

työpajatyöskentely

• Kuntien omat pilotit 

palvelujärjestelmän 

aukkojen 

paikkaamiseksi 

• Pilottitapaamiset: 

Kuntien keskinäinen

yhteistyö 

(perustietoluennot, 

ryhmävalmennus, 

lainaamo)

• Osaamisen 

vahvistaminen: 

Perustason 

ammattilaisten 

koulutuspäivä

Toimintamallien

jatkuvaa arviointia 

työpajatyöskentelys

sä ja 

pilottitapaamisilla 

suhteessa 

kokemusasiantuntija

tietoon, tutkittuun 

tietoon ja KÄYPÄ 

HOITO-

suositukseen.

Kukin kunta arvioi 

omassa LAPE –

ryhmässään omien 

nepsy-pilottien

toimivuutta ja 

kettärää

kehittämistä.

Ehdotetut toimenpiteet 

kirjataan loppuraporttiin 

ja viedään maakunnan 

LAPE-ryhmään

jatkokäsittelyyn. 

Koulutus- ja 

koordinaatiovastuista 

sopiminen

Kehittämistyöryhmän 

työskentelyn jatkuminen 

maakunnan nepsy –

verkostona.

Kukin kunta tekee omat 

siltaamis- ja 

juurrutussuunnitelmat.

mailto:maria.antikainen@valkeakoski.fi
mailto:sari.miettinen@pshp.fi
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Monitoimijaisen arvioinnin ja yhteisen työn pilotit
Yhteyshenkilöt: LAPE projektikoordinaattorit Maria Antikainen maria.antikainen@valkeakoski.fi,  Nanna Miettunen 
nanna.miettunen@pikassos.fi sekä Sari Miettinen sari.miettinen@pshp.fi

Kunta Kehittämistoimenpide Pilotin aihe

Akaa Yhteistyörakenteet

Yhteiset kirjaamiskäytännöt
Palvelutarpeen arvioinnin tiimirakenne (”Team Ahma”)

Perhearvioinnin hyödyntäminen pilotissa

Palvelutarpeen arvioinnin kirjaamiskäytännöt

Pirkkala Alkuvaiheen arviointi

Yhteistyörakenteet

Yhteiset kirjaamiskäytännöt

Neuvolan perheohjauksen kehittäminen (kytkeytyy

palvelutarpeen arvioinnin ensitietolomakkeeseen)

Neuvolan ja sosiaalityön arviointiprosessien 

molemminpuolinen hyödyntäminen

Lapsilähtöinen kirjaaminen palvelutarpeen arvioinnissa

Sastamala Yhteistyörakenteet Palvelutarpeen arvioinnin tiimirakenne (”Team Ahma”)

Virrat ja Ruovesi Alkuvaiheen arviointi Lapset puheeksi -toimintamalli varhaisen vaiheen 

arviointivälineenä

Perhekeskuspilotit: 

Kangasala, Lempäälä, 

Nokia, 

Hervanta&Vuores

Yhteiset kirjaamiskäytännöt ja 

yhteistyörakenteet
Monitoimijaisen yhteistyön rakenteet asiakastyössä (esim. 

Keinu- ja Jelppi -tiimien kehittäminen)

Verkostojohtamisen rakenteet

Yhteiskirjaamispohjan pilotointi

Lempäälä, Sastamala, 

Tampere (Seinäjoki, 

Salo, JIK ky)

Sosiaalihuollon porrasteisuus
Lastensuojelun ja OT-tason mittareiden testaaminen 

asiakastyössä

Tays lastenpsykiatria Alkuvaiheen arviointi

Yhteistyörakenteet

Yhteiset kirjaamiskäytännöt

Lastenpsykiatrian ja lapsiperheiden sosiaalityön 

yhteisasiakkaille yhteinen palvelutarpeen ja 

lastensuojelutarpeen arviointi

Lastenpsykiatrian ja kunnan sosiaalityön yhteiset 

kotikäynnit

Yhteiskirjaamispohja



Siltaamis- ja 
juurrutussuunnitelma



Juurtumis- ja siltaamissuunnitelman keskeiset elementit

TIETO JA OSAAMINEN juurtumisen perustana
Ammatillisen osaamisen kehittämissuunnitelma

• Kehittämis- ja koulutuspäivät hlöstölle

• Lapset puheeksi –koulutukset, IPC 2019?

• Lastensuojelun systeeminen -toimintamalli

• Luo luottamusta, suojele lasta –verkkokoulutus

• Monitoimijaisen arvioinnin ja yhteisen työn koulutukset

Toimintamallit

• Konsultaatiomallit ja jalkautuvat palvelut

• Monitoimijainen arviointi ja yhteistyö 

• Yhtenäiset toimintamallit Nepsy-palveluissa

Kirjalliset materiaalit

• Loppuraportti ja muut hankkeen kirjalliset tuotokset

• Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketju

RAKENTEET, joissa juurtuminen tapahtuu
• SOTE-valmistelu

• Maakunnan LAPE-ryhmä

• PSHP johtoryhmä, TA4 Jory

• Kuntien LAPE-ryhmät

• Maakunnalliset esimiesverkostot

• Perhekeskuskoordinaattorit ja –agentit

• Perhekeskusverkoston avainhenkilöt ja PSHP:n

hoitokoordinaattorit 

• Toimintamalleille nimitettävät mentorit?

• Vauvaperheverkosto?

• Maakunnallinen lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma

VASTUUT, jotka on sovittu/sovittava 

juurtumisen tueksi

• Maakunnan edustus kansalliseen 

kehittämistyöhön nimettävä

• Maakunnan/kuntien LAPE-ryhmien rooli 

suhteessa PSHP:n?

• Monitoimijaisen yhteistyön johtamisrakenne 

ennen SOTEa?

• Muutos- ja kunta-agentinroolit ja tehtävät

• Avainhenkilöt ja hoitokoordinaattorit  nimettävä

• Vauvaperheverkoston koordinointivastuu

sovittava

• Mentorit toimintamallien juurtumisen tueksi 

nimettävä?

VALTAKUNNALLISET juurtumista 

tukevat toimet

• LAPE muutosohjelma - 2025

• LAPE –teesit 

• Erityispalveluiden kansallinen työrukkanen ja 

työpajatyöskentely

• Kansallinen raportti erityistason palveluiden 

uudistamistyöstä 12/2018 - Päiväperho

• Monitoimijaisen arvioinnin kansallisen työryhmän 

työskentely (Yksi yhteinen tilannekuva) ja raportti

• OT-keskusten kehittäminen sekä VIP-verkostot

• Valtakunnallinen perhekeskuskäsikirja 

• Muutosagentit ja kunta-agentit

• LAPE-akatemiat

• Valtakunnallinen lapsistrategia

Johtaminen
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NANNA MIETTUNEN

nanna.miettunen@pikassos.fi

SARI MIETTINEN

sari.miettinen@pshp.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke

KIITOS

mailto:nanna.miettunen@pikassos.fi
mailto:sari.miettinen@pshp.fi

