
Pirkanmaan LAPE –Pippuri 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE /STM 

 

 

Erityis- ja vaativan tason palveluiden 

kehittäminen Pirkanmaalla 
Kehittämistyöryhmä 26.9.2018 

 



27.9.2018 2 

Asialistalla tänään 

1. Ajankohtaiset SOTE ja LAPE -kuulumiset 

2. Loppuraportointi 

• Mitä ehdotetaan toteutettavaksi? 

3. Siltaamis- ja juurrutussuunnitelma 

 
 

Sari Miettinen 



Ajankohtaista tiedotettavaa 



 
 

SOTE valmistelu 
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Aikataulu tämän hetkisessä tilanteessa 
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Pirkanmaan MAKU ja SOTE –  
Lasten ja perheiden palvelut -teemaryhmä 

Esiselvitysvaihe I - Loppuraportti 23.5.2017 
• Palvelu- ja tehtäväkokonaisuuden nykytilan kuvaus ja analyysi 

• Muutokset palvelu- ja tehtäväkokonaisuuteen 

• Ehdotukset palvelukokonaisuudeksi, integraatioksi ja syötteitä palveluverkkotyöskentelyyn 

• OT-keskukset ja maakunnan kehittämisyksikkö 

• Digitalisaation tarpeet 

• Asiakkuuden hallinta 

• Järjestäjän ja tuottajan tehtävien jako 

• Huomioitavia asioita järjestäjän ja tuottajan tehtävien jakoa mietittäessä  

• Monituottajuus ja tuottamistavat 

• Vaikutusten arviointi 

• Yhteistyö ja yhdyspinnat 

• Väliaikaishallinnossa huomioitavaa 

• Teemaryhmän alaryhmien tärkeimmät nostot 

• Teemaryhmän keskeiset nostot  

Esiselvitysvaihe II - Loppuraportti 30.6.2018 
• Tärkeimmät nostot  

• Viestit jatkovalmisteluun sekä jatkotoimenpiteet ja esitykset VATEn ratkaistavaksi/ päätettäväksi esitettävistä 
asioista  

• Työryhmän tavoitteiden ja tulosten toteutumisen arviointi  

• Yhteistyö, oppiminen ja tiedon jakaminen 

• Jatkotoimenpiteet  

• Riskienhallinta  

• Lasten ja perheiden palveluiden jatkovalmistelu 

Sari Miettinen 

http://www.pirkanmaa.fi/wp-content/uploads/Loppuraportti_lape-1.pdf
http://www.pirkanmaa.fi/wp-content/uploads/Loppuraportti-30.6.2019-2.pdf
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SOTE: Pirkanmaan aluejako - ehdotus 
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SOTE jatkovalmistelu 
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SOTE-viestit jatkovalmisteluun sekä jatkotoimenpiteet ja esitykset 
VATEn ratkaistavaksi/päätettäväksi esitettävistä asioista 
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Pirkanmaan MAKU ja SOTE –  
Lasten ja perheiden palvelut -teemaryhmä 

Esiselvitysvaihe III – materiaalit  

• Syksy 2018 

• SOTE –teemaryhmän 17.9 kokouksessa linjattiin jatko ja 
syksyn työskentely 

• Tavoitteena mm. palvelukuvaukset, palvelutietovaranto 
 

Sari Miettinen 

http://www.pirkanmaa.fi/pirkanmaa2019/esivalmistelun-3-vaiheen-materiaalit/lasten-ja-perheiden-palvelut/
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Valtakunnallisia ohjeistuksia 
ja suosituksia 

 

LAPE –muutosohjelma 
Hallituksen kärkihanke 
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Valtakunnallinen perhekeskusesite yhtenä juurruttamisen 
välineenä 

Esite löytyy sähköisessä muodossa: 
https://stm.fi/documents/1271139/320
8911/Perhekeskus_suomi_0618_lore
s.pdf/acad1ebb-6316-47bb-b471-
f7098a7cc276/Perhekeskus_suomi_0
618_lores.pdf.pdf 

Esitettä jaetaan äitiyspakkausten 
mukana loppuvuodesta 2018 lähtien 

Erillinen tiedote/ohjeistus Pirkanmaan 
kuntiin (liitteenä)  

https://stm.fi/documents/1271139/3208911/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf/acad1ebb-6316-47bb-b471-f7098a7cc276/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/3208911/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf/acad1ebb-6316-47bb-b471-f7098a7cc276/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/3208911/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf/acad1ebb-6316-47bb-b471-f7098a7cc276/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/3208911/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf/acad1ebb-6316-47bb-b471-f7098a7cc276/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/3208911/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf/acad1ebb-6316-47bb-b471-f7098a7cc276/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/3208911/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf/acad1ebb-6316-47bb-b471-f7098a7cc276/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/3208911/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf/acad1ebb-6316-47bb-b471-f7098a7cc276/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/3208911/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf/acad1ebb-6316-47bb-b471-f7098a7cc276/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/3208911/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf/acad1ebb-6316-47bb-b471-f7098a7cc276/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/3208911/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf/acad1ebb-6316-47bb-b471-f7098a7cc276/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/3208911/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf/acad1ebb-6316-47bb-b471-f7098a7cc276/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf.pdf
https://stm.fi/documents/1271139/3208911/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf/acad1ebb-6316-47bb-b471-f7098a7cc276/Perhekeskus_suomi_0618_lores.pdf.pdf
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Julkaisuja 

Julkaisu Tarkoitus Linkki 

LAVA: 

Lapsivaikutus-

ten arviointi 
STM, OKM, THL 

2018 

• Lapsivaikutusten arvioinnissa (LAVA) arvioidaan päätösten ja toiminnan 

vaikutuksia lapsiin ja lasten oikeuksien toteutumiseen. 

• LAVA on osa ennakkovaikutusten ja ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointia.  

• Ohjeistus on suunnattu kuntien ja maakuntien päätösvalmistelijoille ja 

päätöksentekijöille. Ohjeistusta voivat soveltaa kaikki lasten parissa 

työskentelevät arvioidessaan toimintansa lapsiin kohdistuvia vaikutuksia. 

http://www.julkari.fi/handle/10024/136377    

 

ESIM. Lapsivaikutusten arviointi. Soiten 

Lasten ja nuorten päivystys 

https://www.soite.fi/sivu/media/Lasten_pa

ivystyksen_LAVA_Soite.pdf/format-pdf  

Lapsiystävälli-

nen maakunta –

ohjeistus 
Unicef 2018 

• Ohjeistus on tarkoitettu maakunnille, jotka vastaavat jatkossa sosiaali- ja 

terveyspalveluiden järjestämisestä. 

• Ohjeistukseen on koottu hallinnon ja päätöksenteon toimintatapoja, joiden avulla 

tulevat maakunnat voivat omassa toiminnassaan varmistaa YK:n lapsen 

oikeuksien sopimuksen toteutumisen – ja lasten hyvän elämän.  

• Ohjeistuksessa esitetään myös kysymyksiä ja näkökulmia maakuntakohtaisen 

pohdinnan ja ratkaisujen etsimisen tueksi. 

• Ohjeistus soveltuu pohjamateriaaliksi esimerkiksi LAPE-akatemioiden 

toiminnassa ja maakuntastrategian valmistelussa.  

https://unicef.studio.crasman.fi/pub/p

ublic/Vaikuttaminen/Kohti+lapsiyst%

C3%A4v%C3%A4llist%C3%A4+maa

kuntaa+ohjeistus.pdf 

  

 

 

Luo luottamusta 

– suojele lasta 
verkkokoulutus ja opas 

yhteistyöstä lapsia ja 

perheitä työssään 

kohtaaville. THL 2016 

• Luo luottamusta – suojele lasta verkkokoulutus sekä opas muodostavat 

yhdessä kiinteän kokonaisuuden 

 

• Oppaaseen on koottu monitoimijaisen yhteistyön periaatteet sekä yhteistyötä 

ohjaavat lait ja muut säädökset. Näitä sisältöjä voi syventää ja soveltaa 

käytännön työhön verkkokoulutuksen avulla. Opas ja verkkokoulutus 

yhdessä antavat hyviä välineitä yhteistyön ja tietojenvaihdon kehittämiseen. 

Verkkokoulutus:  

https://verkkokoulut.thl.fi/web/suojele-

lasta  Opas: 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/

10024/136183/URN_ISBN_978-952-

302-642-

1.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Yhdyspinnat 

yhteiseksi 

mahdollisuu-

deksi  
STM 2018  

• Selvitys lapsi- ja nuoriso- ja perhepalveluiden toteuttamiseen liittyvistä 

yhdyspinnoista muuttuvassa toimintaympäristössä. 

• Johtamisen rakenteita ja ohjausta koskevat esitykset  

• Tiedolla johtamisen vahvistamisen ja yhdys-pintainnovaatioiden 

edistämisen esitykset 

• Osaamista koskevat esitykset  

• Palvelujen kehittämistä koskevat esitykset  

• Esitys selvitysmiesten esitysten jalkauttamisesta 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/ha

ndle/10024/160555    

Yhteisestä työs-

tä hyvinvointia : 

opiskeluhuolto-

ryhmä perus-

opetuksessa 
THL 2018 

• Opas auttaa perusopetuksen opiskeluhuoltoryhmiä suunnittelemaan, toteuttamaan 

ja arvioimaan opiskeluhuoltoa tavoitteellisesti. Opas auttaa yhdenmukaistamaan 

ryhmien toimintaa ja varmistamaan sen lainmukaisuu-den. Lisäksi oppaassa 

selvennetään ryhmän roolia opiskeluhuollon kokonai-suudessa.  Oppaassa on 

huomioitu erityisesti oppilaiden ja huoltajien osalli-suus opiskeluhuollossa.  

• Opas on suunnattu ensisijaisesti perusopetuksen rehtoreille, opetushenki-löstölle ja 

opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisille sekä heidän yhteistyö-tahoilleen.  

http://www.julkari.fi/bitstream/hand

le/10024/136782/Ohjaus%209201

8%20netti_040918.pdf?sequence

=1&isAllowed=y  

http://www.julkari.fi/handle/10024/136377
https://www.soite.fi/sivu/media/Lasten_paivystyksen_LAVA_Soite.pdf/format-pdf
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LAPE muutosohjelma Pirkanmaalla 

Osaamisen vahvistaminen 
 -  

Tulevat koulutukset 
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Pirkanmaan LAPE Pippurin koulutukset 

Sari Miettinen  

 

Vauvaverkosto 10.10.2018 klo 12.30-15.30 Tipotie luentosali  

Monialainen työskentely OT-asiakkuuksissa ja yhteistyöalueen rakenteissa 
26.10.2018 (kutsu ja ohjelma liitteenä) 

Pirkanmaan LAPE-hankkeen loppuseminaari 7.-8.11.2018 Tampere-talo 

Väkivallan ehkäisy kunnissa ja maakunnassa -koulutus 3.12.2018 

Monitoimijaisen työskentely yhteisten asiakkaiden kanssa maakunnallinen 
seminaari 13.12.2018 

 

 

https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/09/Pirkanmaan-vauvaperheverkosto_10102018.pdf
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Lapset puheeksi –menetelmäkoulutus Pirkanmaalla 

 

Syksyllä tarjolla ilmaista Lapset puheeksi -menetelmäkoulutusta  
pirkanmaalaisille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville 
ammattilaisille.  
 
Liitteen koulutukset ovat kaikille avoimia, riippumatta 
järjestämispaikkakunnasta. 
 
Koulutusryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä 

Lapset puheeksi menetelmäkoulutus Pirkanmaalla syksyllä 2018: 
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/06/LP-koulutusmainos-
Pirkanmaa-syksy-2018.pdf    
 

Lapset puheeksi aloitusseminaari pidettiin 13.8.2018. Linkistä löydät 
materiaalit: https://lapepirkanmaa.fi/lapset-puheeksi-seminaarin-materiaali/  
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https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/06/LP-koulutusmainos-Pirkanmaa-syksy-2018.pdf
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https://lapepirkanmaa.fi/lapset-puheeksi-seminaarin-materiaali/
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Valtakunnallisia LAPE –tapahtumia mm. 

Erityispalvelut työpaja 28.9.2018 Helsinki 
Tavoitteena SOTE –valmisteluun kansalliset periaate- ja 
toimintatapalinjaukset erityis- ja vaativan tason palveluille, joita EPA-
työrukkanen on työstänyt alulle. Toivotaan laajaa osallistumista 
maakunnista. Tervetuloa!  

Valtakunnalliset LAPE-päivät 8.-9.10.2018 Tampere-talolla 
Ks. myös aiempien LAPE-päivien ja -konferenssien ym. tapahtumien 
materiaalit: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-
ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lape-
tapahtumat-2018  
 

 Erityispalvelut työpaja 24.10.2018  
 

Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen lähestymistapoja ja metodologiaa –
seminaari 2.11.2018 
 

LAPE-muutosohjelman IV konferenssi - Miten tästä eteenpäin? 26.-
27.11.2018 

Sari Miettinen 

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/4155817
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Monitoimijainen arviointi ja 
työskentely 



Jukka Mäkelä ja työryhmä 

Ks. 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 

 

 
 
CA: The 
Common 
Approach to 
Assessment, 
Referral and 
Support (to 
asking, 
responding and 
supporting)  
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Monitoimijainen arviointi prosessikuvaus 

Asiakaskohtaa-

misia 

peruspalveluissa 

- Lakisääteiset 

palvelut ja 

muut perheiden 

hyvinvointia 

edistävät palvelut ja 

toiminnot 

- Eri palveluiden 

omat 

arviointiprosessit 

(esim. 

terveystarkastukset, 

varhaiskasvatussuu

nnitelmat jne.) 

- Lähityöntekijä/t  

Lapsen/nuoren/ 

perheen tilanteen 

puheeksiotto ja 

arviointi 

- Lapsi/vanhempi 

pyytää 

apua/ottaa 

huolen puheeksi  

- lähityöntekijä 

ottaa tilanteen 

puheeksi 

Tuki arkeen 

ja/tai palvelu 

- Perhe 

koordinoi 

itse 

palveluita  

- lähityöntekijä 

tukena 

tarvittaessa 

Yhteinen suunnitelma ja 

sen toteutus yhdessä 

verkostona, 

omatyöntekijän määrittely 

- perhekeskus- tai 

erityistason palveluiden 

työntekijä 

- Lapsen asioista 

vastaava 

sosiaalityöntekijä, jos 

lastensuojelu mukana 

(tai vammaispalvelun 

vastaava? Tai hoitava 

lääkäri?) 

 

Konsultointi 

- Lähityöntekijä 

konsultoi 

tarvittaessa 

avainhenkilöitä 

tai muita 

perhekeskuksen 

tai erityistason 

työntekijöitä 

Verkoston 

kokoaminen 

yhteistyöhön 

- Perheen kanssa 

sovitut toimijat 

perheen lähipiiristä 

ja lapsiperheiden/ 

aikuisten 

palveluista 

- Verkosto sopii, 

kuka toimii 

koordinoivana 

lähityöntekijänä 

(asiakkaan 

näkökulmasta 

luontevin 

henkilö) 

- Yhteiskirjaamis-

pohja ja 

monialaisen 

verkostoneuvot-

telun pelisäännöt 

- Esikoulu- ja 

kouluikäisellä 

tarvittaessa 

yksilökohtaisen 

opiskeluhuollon 

monialainen 

asiantuntijaryhmä 

 

Sosiaalihuolto-

lain mukainen 

palvelutarpeen 

arviointi 

Asiakkaan ja 

hänen tilanteensa  

ympärille koottava 

monialainen 

arviointityöpari/ 

tiimi VAI 

Monialainen 

asiakas- ja 

palveluohjaus-

tiimi 

Erityispalveluiden tarpeen 

arviointi 

- Mikäli tarpeen arvioida myös 

erityispalveluiden, 

(vammaispalvelun, 

lastensuojelun, 

erikoissairaanhoidon) tarvetta, 

kutsutaan sieltä ammattilainen 

mukaan arviointiin 

- erityispalveluissa tehdään myös 

omia tutkimuksia ja arviointeja 

silloin, kun monialaiselle 

työskentelylle ei ole tarvetta 
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Toimijoiden rooleja 

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

Lähityöntekijä = lapsen/nuoren/vanhemman/perheen arjessa mukana oleva 
peruspalveluiden työntekijä. Asiakas voi itse määritellä lähityöntekijänsä ja 
asiakkaalla voi olla useitakin lähityöntekijöitä. Kun useamman lähityöntekijän on 
tarpeen tehdä yhteistyötä, sovitaan heidän ja asiakkaan kanssa, kuka toimii 
koordinoivana lähityöntekijänä. 

Omatyöntekijä = sosiaalihuollon palveluihin siirtyvälle lapselle nimetty 
perhekeskusverkoston tai erityispalveluiden työntekijä, joka toimii 
yhteyshenkilönä asiakkaalle sekä vastaa lapsen ja perheen asiakkuusprosessien 
kokonaisuudesta ja verkostoyhteistyön koordinoinnista/Vastuutyöntekijä 
erityispalveluissa? 

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. 

Nanna Miettunen 
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Asiakaslähtöisen monitoimijaisen työskentelyn yhteiset 
periaatteet 

Jokainen työntekijä hoitaa tilannetta perustehtävänsä mukaisesti 

Jokaisen työntekijän vastuulle kuuluu asiakkaan avunpyynnön/huolenilmaisun 
kuuleminen ja asiaan reagoiminen: Lapset puheeksi menetelmä  

Yhteistyöneuvottelun kutsumisesta huolehtii se työntekijä, jolle tulee tarve 
yhteistyöneuvottelulle. 

Kutsutaan vain asiakkaan tilanteen kannalta oleelliset henkilöt. Sovitaan 
osallistujista yhdessä asiakkaan kanssa. 

Asiakasperhe ja kutsuva työntekijä/lähityöntekijä (esim. varhaiskasvatuksen 
työntekijä) tapaavat ennen verkostoneuvottelua ja käyvät läpi tulevan palaverin 
tarkoituksen ja kulun: 

• ”Esikartoitus tilanteesta” eli yhteenveto olemassa olevista palveluista, tiedoista 
ja tilanteesta 

• Arvioidaan, onko lapsen hyvä olla paikalla vai ei. Pääsääntöisesti lapsi on 
osallinen omassa asiassaan ja hänellä on oikeus olla mukana. Jos lapsi 
osallistuu, ollaan mielellään lapselle tutussa paikassa. 

• Ennen palaveria sovitaan, kuka on lapsen työntekijä ja huolehtii hänestä 
palaverin aikana. 

 

Nanna Miettunen 
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Asiakaslähtöisen monitoimijaisen työskentelyn yhteiset 
periaatteet 

Joskus perheen kanssa voidaan myös sopia, että viranomaiset pitävät 
ensin oman neuvottelun ilman asiakasperhettä ja valmistautuvat 
tapaamiseen kokoamalla olemassa olevat tiedot ja pohtimalla jo 
valmiiksi, mitkä palvelut voisivat tulla kyseeseen. Vanhemmalle 
näytetään esityslista asioista, mistä viranomaisneuvottelussa tullaan 
sopimaan. Viranomaisneuvottelussa ei tehdä päätöksiä. 

Neuvottelun jälkeen kukin huolehtii niistä tehtävistä ja vastuista, jotka 
neuvottelussa yhteiseen muistioon (yhteiskirjaamispohja) kirjattiin.  

Muutoksen edistymistä arvioidaan seurantapalaverissa, jonka ajankohta 
sovitaan neuvottelussa ja kirjataan muistioon. 

Jokainen ammattilainen siirtää yhdessä sovitut asiat omiin 
asiakastietoihinsa, tavoitteena on, että jossain vaiheessa saadaan yksi 
yhteinen asiakassuunnitelma. 

 

 Nanna Miettunen 
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Monitoimijaisen työskentelyn yhteiset periaatteet: 
Verkostoneuvottelu 

 

Monitoimijaisen neuvottelun yhteiskirjaamispohja 

Valitaan sihteeri ja puheenjohtaja. Todetaan myös se, että työntekijät voivat 
tehdä myös omia kirjauksia, oman alansa kirjauksia 

Kaikki palaveriin osallistujat esittäytyvät ja kertovat roolinsa: miksi minä olen 
tässä palaverissa? Tämä kirjataan. 

Todetaan palaverin tavoite ja tarkoitus. 

Jos lapsi on mukana palaverissa, muistetaan huomioida hänen läsnäolonsa. 

Puheenjohtaja huolehtii neuvottelun ilmapiiristä ja puheenvuorojen 
tasapuolisesta jakamisesta: Huomioidaan, että kaikki tulevat kuulluiksi.  

Jokainen huolehtii osaltaan, että asiat otetaan rohkeasti esille neuvottelussa, 
ei käytäväkeskusteluissa sen jälkeen. 

Jokainen läsnäolija kiinnittää huomiota puheenvuorojensa pituuteen, 
kielenkäyttöön ja nonverbaaliseen viestintään. Keskitytään 
vuorovaikutukseen eikä jatkuvaan yksittäiseen työntekijän kirjaamiseen 

 

Nanna Miettunen 
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Monitoimijaisen työskentelyn yhteiset periaatteet: 
Verkostoneuvottelu 

Ajankäytön hallitseminen: jätetään suunnitelmalle tarpeeksi 
aikaa: pelkkä huolien esiin nostaminen ei auta, aina on 
tehtävä myös konkreettinen toimintasuunnitelma! 

On tärkeää, että neuvottelussa ei keskitytä vain huolten ja 
vaikeuksien esiin nostamiseen, vaan tietoisesti etsitään 
myös positiiviset asiat ja voimavarat, joiden varaan 
lähdetään rakentamaan muutosta. 

Neuvottelun lopussa sihteeri vielä täydentää muistioon 
puuttuvat asiat ja tarkistaa mukanaolijoiden yhteystiedot. 
Tämän jälkeen muistio kopioidaan kaikille osapuolille. 

Mikäli neuvottelupaikassa ei ole kopiointi-
/tulostusmahdollisuutta, lähettää sihteeri (tai joku muu 
sihteerin ollessa estynyt) muistion kaikille osapuolille 
viimeistään seuraavana arkipäivänä. 

 
 Nanna Miettunen 



Lisätietoa koordinaattoreilta: 

 

 

 

NANNA MIETTUNEN 

nanna.miettunen@pikassos.fi 

 

MARIA ANTIKAINEN 

maria.antikainen@vlk.fi 

 

 

www.lapepirkanmaa.fi 

stm.fi/lape 

#lapemuutos 

#kärkihanke 

 



 
 

OT keskus kehittäminen 
 
 

Nanna Miettunen 

Pirkanmaan LAPE 
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 Tilannekatsaus Tampereen OT-keskus 

Rakennetaan konkreettinen esitys OT-keskuksen rakenteesta 

• OT-keskuksen perustamissuunnitelma (alustavan versio 31.10 mennessä, 
lopullinen versio 30.11.) 

• OT-verkostokartta sähköiselle alustalle  

• Maisteriopiskelija Tanja Kotala 040-9642564 
kotala.tanja.k@student.uta.fi tekee verkostokartan, jota sitten 
lähdetään työstämään  

• Liikkeelle lähdetään linjasto kerrallaan, syksyn aikana niin pitkälle 
kuin ehditään  

• Tanja ottaa puhelimitse yhteyttä ja haastattelee henkilöitä 

• Tanja mukaan seuraavaan OT-kokoukseen 31.10. 
 

• Perustamissuunnitelmasta tulee maakunnille (yhteistyöalue) ehdotus 
tulevasta OT-keskuksesta 

Yhteistyöaluetyöryhmän loppuraportti 

http://www.pirkanmaa.fi/wp-content/uploads/Loppuraportti-30.6.2018-4.pdf 

 

 
Nanna Miettunen 
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Maakuntaa laajemmalle yhteistyöalueelle keskitettävät asiat  
voidaan  jaotella kolmeen ryhmään 
 

Asian/tilanteen harvinaisuudesta ja vaativuudesta johtuva keskittämistarve.  

Näitä asioita löytyy sekä terveydenhuollosta, että sosiaalihuollosta ja ovat luonteeltaan 
sellaisia, että hoito/palveluketjut ovat selkeitä, eikä tilanne välttämättä aiheuta 
monialaisen yhteistyön tarvetta. Keskittämistarve siksi, että asian harvinaisuuden takia 
myös asiaan erikoistuneita osaajia on vähän. 

Asian kompleksisuudesta johtuva keskittämistarve. 

- Tilanteen monimuotoisuus, epäselvyys ja nopea muuttuminen  

- Juridishallinnollista monimutkaisuutta.  

- Tilanteen hoitaminen edellyttää vahvaa integratiivista monialaista työskentelyä ja 
tiedon muodostusta 

- Monialaiset hybridityömuodot, joissa sosiaali- ja terveystoimi sekä myös 
sivistystoimi (erityisesti vaativan erityisen tuen VIP-verkostot) työskentelevät 
saumattomassa yhteistyössä. 

Palvelujärjestelmän toimimattomuuteen liittyvät syyt. 

- Uudet ilmiöt 

- Kysymys voi olla myös siitä, ettei asiakas kykene näistä olemassa olevista 
palveluista hyötymään, tai niihin sitoutumaan. (Tarjolla olevat palvelut eivät vastaa 
asiakkaan tarpeeseen). 

Nanna Miettunen 
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OT-keskukseen paikantuvia asiakasryhmiä/asiakokonaisuuksia 
 

Terveydenhuollon OT asiakkuudet – kuka kirjoittaa nämä? 

Lapseen tai nuoreen kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö tai muu 
väkivalta, tai sen epäily 

Korkean riskin väkivallan uhan alla elävät lapset ja perheet (ns. 
perhesurmien ehkäisy) 

Vakaviin ja harvinaisiin rikoksiin (väkivalta ja henkirikokset yms.) 
syyllistyneiden lasten ja nuorten tutkiminen ja hoito 

Vaikeasti vammaisten ja kehitysvammaisten lasten, nuorten ja heidän 
perheidensä vaativaa erityisosaamista edellyttävät monialaiset 
erityispalvelut  

Erityisen vaativan lastensuojelun monialaiset sijaishuollon yksiköt 

Vaativinta erityisosaamista edellyttävät lastensuojelun avohuollon palvelut 
(esim. monisukupolvisesti asioivat ns. VIP-asiakkaat) 

 

 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 
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Vaativinta erityisosaamista edellyttävät maahanmuuttaja- ja 
turvapaikanhakijalasten, nuorten ja heidän perheidensä palvelut (esim. 
konfliktialttiiseen kunniakäsitykseen liittyvä vakava väkivallan uhka, 
ihmiskaupan uhrit, pakkoavioliitot, vaikeasti traumatisoituneiden lasten 
ja heidän perheidensä hoito ja tuki) 

Erityisen vaativat eropalvelut (Pitkittyneet ja komplisoituneet 
eroprosessit) 

Vaativinta erityisosaamista edellyttävät lasten ja heidän perheidensä 
sekä vauvaa odottavien perheiden päihdehuollon erityispalvelut  

 

On syytä huomioida, että OT-keskuksen periaatteena on reagoida nopeasti, 
mielellään jopa ennakoivasti uusiin, ajassa ilmaantuviin ja muuttuviin 
ilmiöihin. Näin ollen OT-keskukseen määritellyt asiat eivät ole ehdottomia ja 
pysyviä, vaan oleellista on, että asiakkaaksi pääsee ja tukea saa aina 
silloin, kun perus- ja erityistasolla ei asiaa pystytä hoitamaan.   

 

Nanna Miettunen 
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OT-Organisaatiomalli Tampere LUONNOS 

Koordinoiva johtamistiimi 

• Esim. 3-5 henkilöä: sekä substanssiosaamista (si-so-te) että erityisesti kehittämis-, 
tutkimus- ja johtamisosaamista  

Vaativan osaamisen asiantuntijaverkostot 

• Sähköiselle alustalle toteutettava ”metrokarttamainen” verkosto erilaisten 
harvinaisten/vaativien palvelutarpeiden ympärille 

• Oman värinen linja eri palvelutarvekokonaisuuksille 

• Samoja asiantuntijoita voi olla useammalla linjalla (esim. kunniakulttuuri-asiantuntijaa 
tarvitaan monenlaisissa tilanteissa) 

• Työntekijät pääosin erityistason työntekijöitä, joiden työajasta osa OT-työskentelyä 
(oltava mahdollisuus tarvittaessa myös jalkautua) 

• Myös järjestötyöntekijöitä (maahanmuuttaja-asiat), valtion (Rise), kuntien (VIP-
verkosto) 

• Linjoille myös ”kokoaikaisia” työntekijöitä joihinkin; koordinoivat vastuutyöntekijät 

• Asiantuntijat voivat olla myös kiinteitä yksiköitä/tiimejä (esim. lasten- ja nuorten 
oikeuspsykiatrian yksikkö, MARAK-työryhmä (/työryhmät?) 

• Verkostokarttaan liitetään myös kyseisen alueen tutkijoita ja kehittäjiä 

• Sisältää myös konsultaatio- ja toimintaohjeet 

Kiinteät OT-yksiköt/työryhmät/tiimit 

• Esim. TAYS kehitysvammahuolto, EVA, erityisen vaativan sijaishuollon yksikkö, 
Päiväperho, vaativat eropalvelut (?) 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi 

OT-kokonaisuutta ohjaa monialainen, kaikkia 

palvelutasoja edustava ohjausryhmä  
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Toimintamalli 

Asiakastyöstä suurin osa on perus- ja erityistason työntekijöiden 
konsultaatiota puhelimitse tai sähköisten välineiden avulla. Tarvittaessa 
OT-tason erityisasiantuntijat jalkautuvat asiakastapaamisiin joko 
osallistumaan verkostokokoukseen tai toimimaan perus- tai erityistason 
työntekijän työparina  

Lähtökohtaisesti tuki tuodaan siis lapsen kehitysympäristöön ja lapsen ja 
perheen kanssa työskentelevien ammattilaisten luokse. Joskus kuitenkin 
voi olla tilanteita, että asiakas tulee OT-palveluihin myös konkreettisesti, 
esimerkiksi erityisen vaativaa hoitoa tarjoaviin monialaisiin sijaishuollon 
laitoksiin tai erikoissairaanhoitoon (n. 1% asiakkaista).    

OT-keskuksen asiantuntijat antavat lausuntoja kenen pyynnöstä ja missä 
tilanteissa? 

 

 

 

Nanna Miettunen 
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Tutkimus- ja kehittäminen 
 

OT-keskuksen tutkimus- ja kehittämistoiminta jakaantuu kahteen osa-
alueeseen: 

1. Tieteellisen tutkimuksen, koulutuksen sekä palvelun ja hoidon 
kehittäminen yhdessä yliopistojen, yliopistollisten sairaaloiden, 
lääketieteellisten tutkimuslaitosten, sosiaalialan osaamiskeskusten  sekä 
ammattikorkeakoulujen kanssa. 

2. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuuden tuki ja 
koordinointi  yhteistyössä palvelujen tuottajien kanssa. 

OT:n rooli liittyy sen varmistamiseen, että 1) tutkimusyksiköt saavat tietoa 
lasten ja perheiden palvelukentän tutkimustarpeista ja 2) tutkittu tieto 
leviää käytännön työhön.  

Tällä hetkellä palvelujärjestelmän keskeisimpiä haasteita on osaamisen 
ja palvelujen pirstaleisuus. Olisi tarpeen luoda yhteistyöalueelle tutkimus 
ja kehittämisrakenne, joka mahdollistaisi ketterän reagoimisen silloin, kun 
esiintyy uusia tilanteita ja ilmiöitä, joihin täytyy luoda toimintamalli 
yhdistämällä eri alojen erityisosaamista ja uusinta tutkimustietoa. 

 
Nanna Miettunen 
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Tutkimus ja kehittäminen 

tuotetaan vaikuttavuus-, tuloksellisuus- ja seurantatietoa, laatukriteerejä 
ja yhtenäisiä toimintamalleja.  

OT-keskuksen keskeinen tehtävä on tunnistaa ja tutkia vaativia ja 
kompleksisia ilmiöitä ja kehittää niihin tutkimustietoon perustuvia 
kuntoutus- ja palvelumalleja yhdessä muiden tutkimusta tekevien 
tahojen (yliopistot, ammattikorkeakoulut, Kela, kansallisen tason 
tutkimusyksiköt, muista?) kanssa.  

kansainvälisten tutkimuskatsausten tuottaminen ja sitä kautta myös 
muualla tuotetun tiedon ja menetelmien tuominen suomalaisten 
ammattilaisten ja asiakkaiden käyttöön. 

määräaikaisia vakansseja, joissa työskentelee tohtorikoulutettavia ja 
erikoistuvia sosiaalityöntekijöitä, psykologeja, terveydenhuollon 
ammattilaisia jne. jotka tekevät opinnäytetyötään tai tutkimusta OT-
teemoista .   

Nanna Miettunen 
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Tutkimus ja kehittäminen 

toiminta edellyttää omaa tutkimusrahoitusta ja lisäksi se voi hakea 
monialaiseen tutkimukseen esim. ERVA-rahoitusta  

järjestää OT-tutkimushautomoja, joissa suunnitellaan tutkimushankkeita 

OT-keskuksen rooli itsenäisenä tutkimustiedon tuottajana ja rahoituksen 
hakijana tullee olemaan vähäinen, mutta se voi olla mukana tutkimusten 
osatoteuttajana 

OT-keskuksilla on myös koulutusvastuuta  niin, että siellä tuotettua 
erityisosaamista ja toimintamalleja pyritään levittämään myös perus- ja 
erityistason käyttöön 

• Näyttöön perustuvat menetelmät 

• yhteiskehittämis/koulutus/työpajapäiviä, joiden tarkoituksena on pitää 
huolta siitä, että alueen ammattilaisilla on tietoa keskeisimmistä 
meneillään olevista tutkimus- ja kehittämishankkeista, maakunnissa 
tapahtuvasta kehittämistyöstä sekä mahdollistaa ammattilaisten 
keskinäinen keskustelu. Päivien aikana kerätään systemaattisesti 
palautetta siitä, millaisia tutkimus- ja kehittämistarpeita asiakkaiden 
hyvinvointiin ja palveluihin liittyy.    

 

 

Nanna Miettunen 
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Vaativat eropalvelut 
  

Asioita/ilmiöitä, joita tällä hetkellä on tunnistettu sellaisiksi, ettei olemassa 
olevalla palvelujärjestelmällä usein pystytä auttamaan tilanteita toivottuun 
lopputulokseen, eli siihen, että lapsi ja perhe voisi jatkaa turvallista arkea 
erotilanteen jälkeen ns. kroonistuneet erotilanteet, joissa lapsi 
traumatisoitunut/traumatisoitumassa 

Tunnistamiseen on tarpeen luoda Erotilanteiden riskinarviointilomake perus- 
ja erityistason työntekijöiden avuksi niihin tilanteisiin, kun mietitään, olisi 
kyseessä mahdollisesti tilanne, johon on haettava apua OT-tasolta.    

Vaativien eropalveluiden ydinryhmänä toimii kiinteä työryhmä, johon kuuluisi 
esim. lastenpsykiatri, aikuispsykiatri, sosiaalityöntekijä, psykologi sekä 
väkivaltatyön asiantuntija.  

Kiinteän työryhmän tukena toimii eroasioihin erikoistunut asiantuntijaverkosto 
eri alan asiantuntijoista ja tutkijoista. Heitä voidaan tarvittaessa konsultoida, 
tai pyytää mukaan työryhmään, mikäli asiakkaan tilanne sitä vaatii 
:nuorisopsykiatri, juristi, lastensuojelun sosiaalityöntekijä, ammattilainen, jolla on 
kokemusta vaativimpien valvottujen tapaamisten järjestämisestä, neuropsykiatri, 
poliisi, lasten oikeuspsykiatrian asiantuntija, kulttuuri- ja maahanmuuttajatyön 
asiantuntija, päihdetyön asiantuntija, vammaistyön asiantuntija, eroasioiden 
parissa työskenteleviä tutkijoita  

 
Nanna Miettunen 
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Vaativien eropalveluiden työryhmän toimintamalli  
 

Arviointilomake tilanteen vaativuuden ja riskin arvioimiseksi 

 - yhteenveto lapsen/perheen tilanteesta  

 - Kriteeristö toimii työmenetelmänä yksittäiselle työntekijälle: sen avulla voi 
arvioida asiakkaan tilannetta ja palvelupolkua sekä tarvittavia toimia.  

 - ohjeistava muistilista siitä, mitä perustasolla pitää olla jo selvitelty, ja keitä 
tulee olla yhteistyössä mukana. 

 - Konsultaatiopyyntö/arviointilomake lähetetään työryhmälle, mikäli se 
osoittaa että näin on tarpeen toimia.  

 - Kriteeristö/lomake edellyttää paikallisten toimijoiden yhteistyön 
käynnistämisen  (tarvittaessa lastensuojeluilmoitus)  

Puhelinkonsultaatiomahdollisuus akuuteissa ja kiireellisissä tilanteissa  

Työryhmä arvioi tilanteen esitietojen (konsultaatiopyyntö) perusteella, jonka 
jälkeen se joko  

a) on puhelimitse/sähköisesti yhteydessä konsultoijaan, keskustelee ja ohjeistaa, 
mitä perus- ja erityistasolla vielä voisi tehdä ennen kuin tarvitaan OT-keskusta 
mukaan  

tai  

b) kokoaa tapaamisen, jossa tehdään suunnitelma asian hoitamiseksi: Ketä 
tarvitaan mukaan? Miten toimitaan?  

 
Nanna Miettunen 
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Vaativien eropalveluiden työryhmän toimintamalli 

Työryhmä voi   

toimia konsultatiivisena taustaryhmänä perheen kanssa perus- tai erityistasolla 
työskentelevien ammattilaisten tukena esimerkiksi niin, että joku ryhmäläisistä 
jalkautuu mukaan perheen kanssa työskentelyyn, vaikka työpariksi  

ottaa vaativan asiakasperheen omaksi asiakkaakseen (tällöin on luotava 
toimintamalli näiden perheiden auttamiseen, vrt. No kids in the middle malli, josta 
voisi luoda suomeen sopivan mallin. Tähän tarvittaisi monitieteistä tutkimusta, 
koska vaativien erotilanteiden luonteen ja dynamiikan tunnistamiseen on 
huomioitava ihminen psyko-fyysis-sosiaalisena kokonaisuutena sosiaalisessa 
ympäristössään. Mistä dynamiikassa kyse ja mitä se tarkoittaa perheiden 
tukemisessa ja eri ammattilaisten työssä? )  

antaa toimintaohjeita/ehdotuksia eri viranomaisten pyynnöstä  

Asiaan liittyy myös monia ilmiöitä, jotka käsitteinä ovat nousseet vahvasti esille, 
esimerkiksi vieraannuttaminen, mutta asiasta ei ole vielä ainakaan riittävästi 
tutkimusperustaista tietoa: Mitä vieraannuttaminen on? Miten sen tunnistaa? Miten 
sitä voisi ehkäistä/hoitaa?  

Tampereen yliopistossa eroihin liittyvät asiat ovat vahvasti tutkimuskohteena.   

 

 Nanna Miettunen 



Lisätietoa: 

 

 

 

 

 

NANNA MIETTUNEN 

nanna.miettunen@pikassos.fi 

 

 

 

www.lapepirkanmaa.fi 

stm.fi/lape 

#lapemuutos 

#kärkihanke 

 



 
 

Systeeminen 
lastensuojelu 

 
Pilotoinnista Pirkanmaalla 

Tiina Civil 

Pirkanmaan LAPE 
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Systeemisen lastensuojelu pilotoinnista Pirkanmaalla 

Systeemistä lastensuojelua pilotoidaan Akaan, Tampereen, Urjalan, 
Valkeakosken, Ylöjärven, Sastamalan ja Punkalaitumen tiimeissä.  

Muutostyöhön ja pilotointiin liittyy: 

1. Orientaatiokäynnit lastensuojelutiimeihin 

2. Lastensuojelutiimien kouluttaminen ja työnohjaaminen systeemisen 
lastensuojelun toimintamalliin ja systeemiseen ajatteluun  

3. Tiimiin osallistuvan perheterapeutin perehdyttäminen 

4. Tiimien rakentuminen systeemistä työskentelyä tukevaksi 

5. Työskentelyyn siirtyminen 

6. Yhteistyötahojen informointia toimintamallista, tehdystä 
muutostyöstä ja liittymisestä monitoimijaiseen, systeemiseen 
työskentelyyn. 
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Lastensuojelun systeeminen,  

monitoimijainen tiimi  

Systeemisyys 

Perheterapeuttinen ymmärrys 

Suhdeperusteisuus 

Lapsilähtöisyys 

Asiakkaiden osallisuus ja kohtaaminen 

Monitoimijaisuus  

    Laadukas, monipuolinen reflektio  

Konsultoiva 

sosiaali-

työntekijä 

Sosiaali-

työntekijä 

Sosiaali-

työntekijä 

Sosiaali-

ohjaaja 

Koordi-

naattori 

Kliinikko/ 

perhe-

terapeutti 

Tukee tiimiä 

tuomalla 

työskentelyyn 

systeemisen 

ajattelun ja 

perheterapian 

näkökulmia 

Matalan kynnyksen palvelut: neuvola, varhaiskasvatus, koulu, kotipalvelu, 

lapsiperheiden sosiaaliohjaus  

Johtaa tiimin 

työskentelyä, 

ohjaa keskustelua 

tiimissä, huolehtii 

yhteistyösuhteista  

Kirjaa 

tiimikeskustelut, 

avustaa tiimiä 

kontaktoimalla 

asiakkaita, 

sopimalla aikoja, 

varaamalla tiloja, 

hoitamalla 

hallinnollisia 

asioita… 



Työskentelystä 

• Tavoitteena työskentelyssä on hyödyntää monitoimijaista tiimiä 
lapsen ja perheen tilanteen helpottamiseksi moninäkökulmaisuuden 
ja yhteisen konkreettisen suunnitelman myötä.  

• Tiimikokouksiin osallistuva perheterapeutti tuo tiimiin tueksi 
systeemistä näkökulmaa ja perheterapeuttista ymmärrystä. 

• Työskentelyssä lapsen ja perheen kanssa pyritään intensiiviseen 
työskentelyyn. Kohtaamisille, joissa lasten ja perheiden näkemyksiä 
ja kokemuksia on tarkoitus kuulla, pyritään järjestämään aikaa 
hyödyntäen dialogisuutta, narratiivisuutta ja ratkaisukeskeisiä 
menetelmiä. 

• Muita lapsen ja perheen ympärillä olevia toimijoita on tarkoitus 
joustavasti kutsua systeemisen tiimin työskentelyyn mukaan ja 
samalla ehdottaa verkoston järjestämisvastuun ottamista lapsen ja 
perheen tilanteesta. 
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Etunimi Sukunimi 
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Työskentelyyn siirtymisestä 

Sastamalassa systeeminen työskentely on aloitettu vuoden 
2018 alusta pienin askelin muutamien asiakasperheiden 
kanssa.  

Akaassa työskentelyyn on siirrytty huhtikuusta 2018 alkaen 
muutamien asiakasperheiden kanssa. 

Ylöjärvellä työskentelyyn on siirrytty toukokuusta 2018 alkaen 
muutamien asiakasperheiden kanssa. 

Valkeakoskella koulutus jatkuu elokuussa 2018, sen jälkeen 
mahdollisuus rakentaa tiimit ja siirtyä työskentelyyn. 

Urjalassa työskentelyyn on tarkoitus siirtyä syyskuussa 2018. 

Tampereella aloitettiin Läntisellä alueella koulutus elokuussa. 
Työskentelyn aloitus mahdollista lokakuusta 2018 alkaen.  



Lisätietoa: 

 

Tiina Civil 

tiina.civil@sastamala.fi 

 

 

 

 

 

 

www.lapepirkanmaa.fi 

 

stm.fi/lape 

#lapemuutos 

#kärkihanke 

 



Nepsy alatyöryhmä 

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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Mitä jokaisen ammattilaisen tulee osata ja tietää nepsystä? 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 

Tunnistaminen 

• Perustiedot lapsen 

normaalista kasvusta ja 

kehityksestä, 

toimintakyvystä ja toiminnan 

ohjauksen keinoista 

• Perustiedot 

neuropsykiatrisista häiriöistä: 

oireet, jäävuoriteoria, 

neurokognitiiviset 

erityispiirteet ja niiden 

vaikutus käyttäytymiseen ja 

toimintakykyyn, perustietoa 

aivojen toiminnasta  

• Kokonaisvaltaisuuden 

ymmärtäminen 

• Tietoa myös muista 

käytökseen ja 

toimintakykyyn aiheuttavista 

tekijöistä 

 

Tuki, hoito, ohjaus 

• Perusosaaminen lapsen 

tukemiseen arjessa 

• Ennakoinnin merkityksen 

ymmärtäminen 

• Vanhemman ja lapsen 

ohjaus: mm. ennakointi, 

positiivinen palaute, 

struktuurit ja päivärytmi, 

kuvat, timetimer, 

nystyrätyyny, liikennevalot 

• Vanhemmuuden ja koko 

perheen tuki 

• Palveluohjaus 

• Tietoon perustuva asenne 

lääkehoitoon, valmius 

tarvittaessa hyödyntää tietoa 

yksilöllisissä tilanteissa 

hoitavan tahon ohjeiden 

mukaisesti 
 

Verkosto-osaaminen 

• Ymmärrys arjen 

toimijoiden keskinäisen 

yhteistyön 

merkityksestä 

• Oman osaamisen 

rajojen tunnistaminen, 

nepsy-avainhenkilön 

konsultointi tarvittaessa 

• Tieto siitä, mistä saa 

lisätietoa ja/tai apua, 

kuka on lähin nepsy-

avainhenkilö 

• Oman alueen 

peruspalveluiden 

tunteminen 
 

Perheen kohtaaminen 
• Kyky kuunnella empaattisesti 

• Myönteinen asenne, halu auttaa, hyvän huomioiminen lapsessa ja vanhemmassa 

• Lapsen, nuoren ja vanhemman näkemysten kunnioittaminen ja tosissaan ottaminen 

• Yksilöllisyyden ymmärtäminen, tarpeenmukaisuus 
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Miten jokaisen työntekijän osaaminen varmistetaan? 

Maakunnallinen ja alueellinen koordinointi 

• Nepsy-perustietokoulutukset 

• Nepsy-valmentajakoulutukset 

• Konsultaatiokahvilat 

• Kokemusasiantuntijat mukana koulutuksissa, kehittämispäivissä jne. 

• Sähköinen tieto- ja materiaalipankki työntekijöille osaksi sähköistä 
perhekeskusta 

Nepsy-perustieto osaksi jokaisen uuden työntekijän perehdytystä 

Omatoiminen tiedonhaku: verkkosivut, kirjallisuus, materiaaleihin 
tutustuminen jne. 

 

 Esimiehen vastuulla mahdollistaa koulutusten järjestäminen ja niihin 
osallistuminen 

 Jokaisen työntekijän vastuulla hankkia tietoa aktiivisesti 



27.9.2018 51 

Tehtävät 

• Lapsen ja perheen lähityöntekijän 

konsultointi asiakastilanteissa 

• Työmuotoina puhelinkonsultaatiot, 

työparityöskentely, yhteiset kotikäynnit, 

palveluohjaus, verkostotyö, nepsy-

valmennus, vertaisryhmät 

• Arvioi lapsen ja perheen tilannetta 

yhdessä perheen, lähityöntekijän ja 

mahdollisen omatyöntekijän kanssa 

• Auttaa teoriatiedon soveltamisessa 

käytäntöön 

• Auttaa arvioimaan, milloin tarvitaan 

lisäselvittelyjä ja/tai jatkotoimenpiteitä 

• Kuuluu maakunnalliseen nepsy-

avainhenkilöverkostoon ja osallistuu 

nepsy-kehittämistyöhön 

Nepsy-avainhenkilön tehtävät ja osaaminen 

Osaaminen 

• Nepsy-valmentajakoulutus 

tms. tai riittävä työkokemus  

• Nepsy-ohjaustaidot (yksilö-

/ryhmätyöskentely) 

• Verkostotyöskentelytaidot 

• Oman alueen 

palvelujärjestelmän ja 

vertaistoiminnan tuntemus 

• Käypä hoito -suosituksen 

ja Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirin ADHD-

hoitoketjun tuntemus 

• Tietoa Kelan 

kuntoutuksista ja 

etuuksista (ml. 

sopeutumisvalmennus) 

Nepsy-avainhenkilö=asiakastyötä tekevä työntekijä, joka toimii  

nepsy-osaajana oman toimen ohella 
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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? 



 
Palvelujärjestelmän  

Nepsy -minimikriteerit 
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Palvelujärjestelmän minimikriteerit: mitä pitää olla jokaisen 
nepsy-perheen saatavilla? 

Perusosaaminen nepsystä kaikilla lapsiperhepalveluiden 
työntekijöillä 

Nepsy-avainhenkilöt perheen lähityöntekijän saatavilla 

Psykoedukaatiota perheille, esim. ensitietoluennot 

Vanhemmille tukea ja ohjausta: esim. perhetyötä, kotipalvelua ja 
vertaistoimintaa 

Nepsy-lainaamo 

Nepsy-valmennus osana perhekeskuksen palveluita (yksilö-
/ryhmämuotoinen) 

Lapsille, nuorille ja perheille ohjausta vertaistuen piiriin 

Kontakti terveydenhuoltoon 



Lisätietoa koordinaattoreilta: 

 

 

MARIA ANTIKAINEN 

maria.antikainen@valkeakoski.fi  

puh. 040 335 7688 

 

SARI MIETTINEN 

sari.miettinen@pshp.fi  

puh. 050 360 7558 

 

www.lapepirkanmaa.fi 

stm.fi/lape 

#lapemuutos 

#kärkihanke 

 

mailto:maria.antikainen@valkeakoski.fi
mailto:sari.miettinen@pshp.fi


Koontia: 
Erityis- ja vaativan tason 
kehittämistyöryhmästä 
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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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Asiakkaiden tarpeita ja toiveita erityispalveluille 

Yhteistyötä lapsen ja nuoren kanssa 

Yhteistyötä perheen kanssa 

Yhteistyötä ammattilaisten kesken ja potilasyhdistysten kanssa 

 

Tekisivät yhteistyötä perheen hyvinvoinnin eteen. Nyt jokainen hoitaa vain 
oman tonttinsa. 

Yhteistyötä pois lähettämisen ja asian siirtämisen sijaan 

 

Yhteyshenkilöitä 

• Palvelujen koordinointiin 

• Tuttuja arjen toimijoita työskentelyyn perheen kanssa, erityistason tuella 

• Yhteydenotot tarvittaviin tahoihin 

 

Tiedonkulku 

• Perheiden kanssa työskentelevien tahojen tulisi vaihtaa tietojaan 
keskenään 

• Nyt tieto ei siirry ja  

• Salassapito on esteenä perheen asioiden edistymiselle 

• Päiväkodin ja koulun tulee olla tietoisia lastensuojeluprosessista 

Sari Miettinen 

Lähde:  

VAIKUTA –kysely  

https://palvelut2.tam

pere.fi/e3/lomakkeet/

12771/lomake.html  

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/12771/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/12771/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/12771/lomake.html


TYÖRYHMÄN TAPAAMISET JA TEEMAT 

PÄIVÄMÄÄRÄ TEEMA 

3.5.2017 Kick Off: Työskentelyn käynnistäminen, tavoitteista toimintaan 

18.5.2017 Konkreettiset kehittämistoimet case-tehtävän avulla 

13.6.2017 Ehdotukset kehittämistehtäviksi ja piloteiksi 

16.8.2017 Kehittämistehtävien täsmentäminen, pilottien hahmottelu 

Lastensuojelun systeeminen toimintamalli, perhekeskustoimintamalli 

25.10.2017 Pilotointi. OT-kehittäminen (tapaaminen peruuntunut, vain materiaalit lähetetty) 

28.11.2017 Varhaiskasvatus, koulu ja vapaa-aika: yhdyspinnat ja integraatio erityispalveluihin 

31.1.2018 Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki: yhdyspinnat ja integraatio erityispalveluihin 

22.2.2018 Perhekeskustoimintamalli: yhdyspinnat ja integraatio erityispalveluihin 

Kommentit lastensuojelun kehittämisestä Aulikki Kananojalle 

9.4. 2018 Itsearviointi 

Maahanmuuttajapalvelut: yhdyspinnat ja integraatio erityispalveluihin 

8.5.2018 Johtamisen rakenteet 

20.6.2018 Työryhmän työskentelyn koonti (tapaaminen peruuntunut, vain materiaalit lähetetty) 

27.8.2018 Kehittäjäryhmien yhteistyö: mukana varhaiskasvatus, koulu, vapaa-aika, nepsy ja 

peke -ryhmät 

26.9.2018 Loppuraportti, työskentelyn päätös 
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Mitä tehty erityispalveluiden osalta?  

Asiakaslähtöisten palveluiden ja asiakkaan toimijuuden nostamista 
keskiöön 

Lapsiperheiden asioiden esillenostoa ja näkyvyyttä 

Osaamisen vahvistamista mm. koulutusten avulla 

Monitoimijaisen työskentelyn, konsultaatioiden sekä jalkautuvien 
palveluiden toimintamallien suunnittelua ja pilotointia sekä hyvien 
käytäntöjen ja toimintamallien kartoittamista ja aukikirjoittamista 
erilaisissa työpajoissa ja kokouksissa 

Monialainen ja moniammatillinen yhteinen keskustelu ja tavoitteiden 
asettelu 

Yhteistyö ja yhteinen suunnittelu muiden kehittämiskokonaisuuksien 
kanssa 

Taustatukena kansallinen kehittämistyö 

• OT –rukkanen ja kehittämispäivät 

• Erityispalveluiden työrukkanen ja kehittämispäivät 

• Sosiaalihuollon porrasteisuus -työryhmä 

 Sari Miettinen 
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Kehitettyjä / pilotoitavia / juurrutettavia toimintamalleja 

Konsultaatiomallit 

ja jalkautuvat 

palvelut 

Lastenpsykiatrian jalkautuva konsultaatiotyöskentely (omaa toimintaa) 

Lastenpsykiatrian etäkonsultaatiot (LPSA konsu & Tays huoma) 

Nuorisopsykiatrian puhelinkonsultaatiot (omaa toimintaa) 

Pilotti - Nuorisopsykiatrian  etäkonsultaatiot Ylöjärven nuorisotyöryhmälle 

Koulukonsultaatiot yhteistyössä sairaalakoulun kanssa 

Päiväperho-pilotti ja toiminnan laajeneminen maakuntaan 

Tays kehitysvammahuollon konsultaatiot ja jalkautuvat palvelut (omaa toimintaa) 

Yleispediatria perustason tukena -toimintamalli 

Nepsy  -pilotit Nepsy-osaamiskartoitus ammattilaisille (kysely) 

Nepsy-lainaamon perustaminen 

Yhteiskirjaamispohjan jalkauttaminen verkostoneuvotteluihin 

Nepsy -ensitietoluentojen järjestäminen, kehittäminen, syventäminen 

Paikallisen nepsy-valmennuskoulutuksen järjestäminen 

ADHD-hoitoketjun jatkokehittäminen ja laajentaminen 

Nepsy-materiaalin kokoaminen kouluille, varhaiskasvatuksen yksiköihin, neuvolaan 

ja kohtaamispaikkaan 

Vanhempainfoorumin järjestäminen nepsy -teemalla 

Monitoimijainen  

arviointi ja 

yhteistyö  

Yhteiskirjaamispohjan jalkauttaminen 

Verkostoneuvottelukäytänteiden ohjeistus 

Työparityöskentely yli sektorirajojen 

Yhteinen palvelutarpeen arviointi 

DM1 - tunnistaminen ja monitoimijainen yhteistyö 

Suuntima perhekysymykset 

Lapset puheeksi –koulutukset, IPC –koulutukset 2019? 

Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketju 

Asiakasosallisuus Kokemusasiantuntijuus koulutuksissa ja kehittämisessä  

Asiakasraadit Tays TA4 
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Kehitettyjä (osa omana toimintana),  
pilotoitavia / juurrutettavia 

toimintamalleja 
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Lastenpsykiatrian 
konsultaatiot ja jalkautuvat 

palvelut 
(omana toimintana) 
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Tays Lastenpsykiatrian jalkautuva konsultaatiotyöryhmä 

Konsultaatiot ja jalkautuvat palvelut lapsiperheiden kanssa toimiville 
ammattilaisille PSHP:n alueella. Toiminnan tavoitteena on tuoda 
lastenpsykiatrista erityisosaamista yksittäisten työntekijöiden, työryhmien 
ja lapsiperheiden kehitysympäristöjen käyttöön. 

Neuvontaa ja ohjausta perustason ammattilaisille puhelimitse, 
työparikäynteinä, konsultaatiokäynteinä (lapsen ja perheen sekä 
yhteistyöverkoston tapaamisina lapsen kotipaikkakunnalla) sekä 
vastaamalla konsultaatiolähetteisiin. 

Puhelinkonsultaatiot  puh. 050 573 4454. Suositeltava soittoaika on 
ma-pe klo 9–14. Puhelimeen jätettyihin yhteydenottopyyntöihin 
vastataan viimeistään seuraavan arkipäivän kuluessa.  
Puhelinneuvonta ”nimettömän asiakkaan” asioissa on maksutonta.  

Toiminnan kohteena ovat ensisijaisesti ne lapset, joista ei ole tehty eikä 
olla aikeissa tehdä lähetettä lastenpsykiatrialle. (Työryhmään ohjataan 
myös lastenpsykiatrian erikoisalalle tehtyjä lähetteitä, jos monitoimi-
jainen yhteistyö paikallisella tasolla arvioidaan tarkoituksenmukai-
simmaksi työskentelytavaksi lapsen ja perheen auttamiseksi.) 

 

Sari Miettinen 
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Lastenpsykiatrian etäkonsultaatiot 

Sari Miettinen 

Tays lastenpsykiatrian jalkautuva 

konsultaatiotyöryhmä pilotoi etänä 

toteutettavia monitoimijaisia 

verkostoneuvotteluita (VideoVisit) 

 

Yhteydenotot työryhmälle: 

puh. 050 573 4454 
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Nuorisopsykiatrian 
konsultaatiot 

(omana toimintana) 
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Nuorisopsykiatrian konsultaatiot (omana toimintana) 

Nuorisopsykiatrian vastuualueen asiantuntijoita voi 
konsultoida puhelimitse tai sähköisesti: 

 

Lääkärin puhelinaika   
• arkisin kello 11.45–12.15 

• Osastonylilääkäri Jaana Ruuska p. 050 576 6292 

• Apulaisylilääkäri Marja-Leena Niemi p. 050 447 2866 

 

Lisäksi kriisityöryhmällä on valmius antaa 
puhelinkonsultaatiota  
• Konsultaation tarkoituksena on ohjata konsultoivaa henkilöä 

haasteellisissa nuorisopsykiatrisissa tilanteissa ja/tai ohjata 
palvelujärjestelmässä oikean avun piiriin. 

• Sairaanhoitaja/asiantuntijahoitaja tavoitettavissa maanantaisin ja 
perjantaisin klo 9–10.30  puh. 03–311 63481 

 
Sari Miettinen 
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Nuorisopsykiatrian tuki kunnan nuorisotiimille 
Pilotti: Tays ja Ylöjärvi, vuonna 2018  

Toimintamallin luominen ja strukturoitu kokeilu nuorisopsykiatrian 
erikoislääkärin ja moniammatillisen tiimin konsultaatioista kuntien 
nuorten mielenterveystiimeille 

Pilotissa mukana Tays nuorisopsykiatria sekä Ylöjärven 
perhekeskuksen nuorisotiimi, toteutus vuonna 2018. 

Kohteena nuorisoikäiset psykiatrista arvioita ja hoitoa 
tarvitsevat 

Tavoitteena peruspalveluiden vahvistaminen ja 
erityispalveluiden tuki perustasolle. Nuorisopsykiatrian 
konsultaatioissa toteutuu sekä monitoimijainen/monialainen 
arviointi ja yhteistyö että horisontaalinen ja vertikaalinen 
integraatio. 

Menetelmänä aluksi videoavusteiset työntekijätapaamiset 
(hoitosuunnitelmaneuvottelut). Myöhemmin asiakkaat mukaan 
(hoitoneuvottelut). 

Sari Miettinen 
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Konsultaatiomallit ja 
jalkautuvat palvelut Tays 
kehitysvammahuollossa 

(omana toimintana) 
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Konsultaatiomallit ja jalkautuvat palvelut –  
Tays kehitysvammahuolto (omana toimintana) 

Asiakkaan arjen tueksi jalkautuvat palvelut 

• Etsitään asiakkaan tarpeeseen parhaiten vastaavat asiantuntijat 

• Yksilökäynti, työparikäynti, ryhmäkäynti  

• Konsultaatiot, kartoittava käynti, konsultoiva käynti, 
henkilökunnan ohjaus jne. 

 

Kotiin toteutettu tehostetun tuen jakso 

• Asiakkaan kotiin / arjen toimintaympäristöön toteutetun 
tehostetun tuen jakson toimintamalli. (Pilotoitiin yhdessä 
Kangasalan kunnan ja Nokian kaupungin kanssa 2014-15). 

• Kohderyhmänä on tehostetun tuen tarpeessa oleva henkilö, jolla 
voi olla esim. mielenterveysongelmia / haastavaa käyttäytymistä. 

 

 

Sari Miettinen 
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Monitoimijainen yhteistyö 
DM1 –nuorten hoidossa 



27.9.2018 72 

Monitoimijainen yhteistyö - DM 1 nuorten hoito  

Kohteena paljon tukea ja palveluita tarvitsevat ns. huonossa 
hoitotasapainossa olevat 1.tyypin diabetes –nuoret, jotka 
eivät tule riittävästi autetuksi pelkällä sisätautien 
erityisosaamisella. 
• Perheissä moniongelmaisuutta, joka vaikuttaa DM hoitotasapainoon 

–nuorilla hengenvaara sekä syrjäytymisvaara 

 

Toimintamallin tavoitteena  

1. Auttaa tunnistamaan ”riskipotilaat”; monitoimijaisesta 
yhteistyöstä hyötyvät nuoret ja perheet 

• Tays lastentautien ja sisätautien pilottityöryhmässä kartoitus, 
mistä tekijöistä riskipotilaat /-perheet tunnistetaan.  

• Suuntiman perhekysymysten pilotointi marraskuu 2018 

2. Käynnistää tarpeenmukainen monitoimijainen perus- ja 
erityistasojen horisontaalinen ja vertikaalinen verkostoyhteistyö 

• Sisätaudit, psykiatria, lapsiperheiden sosiaalihuollon 
perhetyö/ lastensuojelu, perhekeskus, koulu/oppilaitos ym. 

 

 
Sari Miettinen 
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Monitoimijainen yhteistyö - DM 1 nuorten hoito  

Tulossa: Työryhmä - Monitoimijaisen yhteistyön rakenteet 
perhekeskuspalveluiden ja erityispalveluiden yhdyspinnoille 
DM1 nuorten hoidossa 

1. kokoontuminen maanantaina 29.10. klo 9.00-10.30 Tays 
FM1, 3. krs, huone 3-342 

• Kutsu lähtenyt PEKE-agenttien kautta 

• Taysin lastentautien ja sisätautien DM1-työryhmän ja 
psykiatrian lisäksi toivotaan eri alojen asiantuntijoita 
perhekeskuspilottialueilta 

 

Sari Miettinen 
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Koulukonsultaatiot 



27.9.2018 75 

Koulunkäyntikykyyn ja sen arviointiin liittyvät tekijät 
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Konsultaatiomallit: 
Erityisen tuen tarve: Koulukonsultaatiot 

Koskee Tays lastenpsykiatrian avohoidossa olevia  

 

Koivikkopuiston koulun eli sairaalakoulun ja lastenpsykiatrian yhteistyö. 

• Pilotoitu jo lastenneuropsykiatrian päiväosastolla omana toimintana, 
tavoitteena laajentaa koskemaan koko lastenpsykiatrian klinikan 
avopotilaita/-asiakkaita, myös Tampereen ulkopuolelle asuvia.  

• Suunnitteluvaihe, tavoitteena kirjoittaa koulukonsultaatiot Tampereen 
kaupungin perusopetuksen erityisen tuen strategiaan vuoden 2018 
loppuun mennessä 

• Toimintamallin tavoitteena sekä hoidollinen että pedagoginen ohjaus 
lapsen omalle koululle (tarvittaessa) 

• Koulukonsultaatio sisältää: 

• Havainnointikäynti koululla 

• Konsultointitapaaminen opettajan/opettajien sekä hoitavan tahon 
kanssa 

• Toimintavaihe omalla koululla 

• Seurantakäynti arviointia varten 

Sari Miettinen 
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Koulukonsultaatiot omaan kouluun 
Tays lastenpsykiatrian asiakkaille (myös LPSA konsu) 

Seurantakokous (n. 1 kk kuluttua) 

Varmistetaan vaihtoehtoisten toimintamallien toimivuus / riittävyys / vaikuttavuus  
ja muokataan niitä tarvittaessa 

Toimintavaihe (1-3kk) 

Omassa koulussa vaihtoehtoiset toimintamallit käyttöön 

Konsultaatiokokous 

Tavoite: Koululla toteutettavissa olevia vaihtoehtoisia 
toimintatapoja haastaviin tilanteisiin 

Läsnä: sairaalakoulun ope, hoitaja, oma ope, 
vanhemmat, oman koulun erityisopet ym. 

Havainnointi käynti omassa luokassa 

Havainnoija: sairaanhoitaja / kuntoutusohjaaja 
ja sairaalakoulun opettaja 

Kesto: 2 oppituntia tai  
muutaman oppitunnin ajan 

Yhteinen suunnitelma 

Hoitava lääkäri, sairaanhoitaja/kuntoutusohjaaja, sairaalakoulun opettaja, oma opettaja, vanhemmat 

Tarve konsultaatiolle 

Oma opettaja pyytää Lääkäri määrää Hoitaja suosittelee 
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Vauvaperheiden palveluiden 
kehittäminen Pirkanmaalla 
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Mitä tukea vauvaperheet tarvitsevat?  
Vauvaperheiden palveluiden kehittäminen Pirkanmaalla 

10.10.2018 klo 12.30-15.30 Tipotien luentosali 

Vastasyntyneiden ja vauvaperheiden palveluiden toimijat 
Pirkanmaalla, sekä perus- että erityispalveluista. 

 

Tutkittua tietoa ja hyviä käytäntöjä vauvaperhetyöstä ja 
vanhemmuuden tuesta 

Työpajatyöskentelyn tavoitteena kartoittaa vauvaperhetyön 
osaamis- ja kehittämistarpeita 

Päivän tavoitteena luoda Pirkanmaan vauvaperheverkosto 
koordinoimaan vauvaperhetyön alueellista koulutusta ja 
kehittämistä 

 

Ilmoittautumiset 1.10.2018 mennessä: 
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16635/lomake.html  

 

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16635/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16635/lomake.html
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Päihteitä käyttävien äitien 
palvelut 
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Päiväperho –pilotti vuonna 2018 

Sari Miettinen 

Konsultaatio 
puhelimitse tai 
sähköpostilla 

Neuvonta, 
ohjaus ja tuki 
puhelimitse 

Työpari-
työskentely 
asiakkaan kanssa 

Ryhmän-ohjaus 

Koulutus päihteistä, riippuvuuksista, kohtaamisesta ymv 

Perhetukikeskus Päiväperhon päihde- ja/tai mielenterveysongelmaisten raskaana 

olevien sekä heidän perheidensä tuen ja hoidon erityisosaamista äitiysneuvoloiden 

terveydenhoitajalle arjen työhön.  

 

• Tavoitteena luoda ja testata konsultaation ja  jalkautuvan työn toimintamalli 

• Pilotointi koostuu: koulutus, konsultaatio, työparityö, ryhmänohjaus 

• Mukana olevat kunnat: Ikaalinen, Kangasala, Lempäälä, Nokia 
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Päihteitä käyttävien äitien palvelut –projekti 
Valtionavustus 2018-2019 

Tampereen kaupungin lastensuojelupalvelujen organisaatiossa 
toimii päihdeongelmista kärsivien perheiden palveluihin 
erikoistunut yksikkö Perhetukikeskus Päiväperho. Päiväperhossa 
yhdistyvät samaan palvelukokonaisuuteen äitiys- ja 
lastenneuvolapalvelut, päihdetyö, korvaushoito, perheosasto 
sekä perhekuntoutus. 

Päiväperho on laajentanut toimintaansa valtion myöntämän 
rahoituksen turvin ja yksikkö tarjoaa nyt tukea kaikille 
Pirkanmaan kunnille. Tavoitteena on parantaa kuntien 
mahdollisuuksia turvata päihteitä käyttävien äitien hoito ja 
kuntoutus siirtymäkauden ajaksi ennen sote-uudistuksen 
voimaantuloa. 

Päiväperhon henkilöstöä on lisätty ja moniammatillistettu. 
Palvelutarjontaa on laajennettu uusilla perhekuntoutuspaikoilla 
sekä kuntiin liikkuvan työtiimin toimesta toteutettavalla tuki-, 
konsultaatio ja koulutustyöllä. Lisäksi tarjoamme lapsiperheille 
uutta yksikön päihdeohjaajan toimesta toteutettavaa 
päihderiippuvuuden ja hoidon tarpeen arviontipalvelua.  

Osa kunnille tarjoamistamme palveluista on täysin maksuttomia. 

 
Sari Miettinen 
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Päihteitä käyttävien äitien palvelut –projekti 
Valtionavustus 2018-2019 

 Toiminta laajenee Pirkanmaan maakuntaan: 

Tarjolla moniammatillisen liikkuvan tiimin tukea päihteitä 
käyttävien raskaana olevien ja vauvaperheiden parissa 
työskenteleville.  

 

Päiväperhon tiimiin kuuluvat terveydenhoitaja, päihdetyöntekijä, 
sosiaalityöntekijä, psykologi ja perhetyöntekijä. 

Päiväperho tarjoaa 

• Konsultaatioita, kollegiaalista tukea ja koulutusta 

• Työpari- / tiimityöskentelyä asiakastyöhön 

• Päihdeasiakkaiden hoidon kehittämistyötä kunnan työryhmän 
kanssa 

• Tukea yhteistyöpintojen vahvistamiseen eri toimijoiden 
kesken 

Palvelu on kunnille toistaiseksi maksutonta. 

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää! 
osastonhoitaja Anna Trygg p. 040 801 6550 anna.trygg@tampere.fi  
Tai paivaperho.neuvola@tampere.fi p. 044 486 3173  

 
Sari Miettinen 

mailto:anna.trygg@tampere.fi
mailto:paivaperho.neuvola@tampere.fi
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Päihteitä käyttävien äitien palvelut –projekti 
Valtionavustus 2018-2019 

 

Päihdeperhekuntoutusta maakuntaan 

Perhekuntoutus laajennettiin 5 paikkaiseksi yksiköksi, joka 
palvelee myös ympäristökuntien lastensuojelun 
asiakasperheitä, joissa on päihdeongelma.  

Perhekuntoutus on yhteisöllistä ja tiivistä hoitoa, jossa 
päihdehoito on oleellinen osa kuntoutusta. 
 

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää! 

osastonhoitaja Sari Hottola p. 040 800 7965 
sari.hottola@tampere.fi  

TAI 
sosiaalityöntekijä Tuula Nissinen p. 044 486 3174 
tuula.nissinen@tampere.fi  

Sari Miettinen 

mailto:sari.hottola@tampere.fi
mailto:tuula.nissinen@tampere.fi


27.9.2018 85 

Päihteitä käyttävien äitien palvelut –projekti 
Valtionavustus 2018-2019 

Päihderiippuvuuden ja -hoidon tarpeen arviointia 
maakuntaan 

Päiväperho tarjoaa lapsiperheille päihderiippuvuuden ja - 
hoidon tarpeen arviointipalvelua. Arviointi toteutetaan 
yksikön päihdeohjaajan toimesta ja se sisältää 4-5 
tapaamiskertaa sekä kirjallisen yhteenvedon. Arvioinnin 
avulla kartoitetaan asiakkaan mahdollinen 
päihderiippuvuuden ilmeneminen, riippuvuuden vakavuus 
sekä ensisijainen hoidon tarve. Arvioinnin avulla pystytään 
kohdentamaan asiakkaan avuntarve riittäviin ja 
asianmukaisiin päihdehuollon palveluihin. Arviointi antaa 
apua myös asiakkaan päihdekuntoutusjakson jälkeiseen 
jatkohoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun. 

Palvelu on kunnille toistaiseksi maksutonta.  

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää! 
päihdeohjaaja Juha Lantz p. 040 801 6554 
juha.lantz@tampere.fi 

Sari Miettinen 

mailto:juha.lantz@tampere.fi


 
Pirkanmaan LAPE 

 
Miten tästä eteenpäin? 
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Maakunnan LAPE -ryhmä 

Hankkeen siltaamis- ja juurrutussuunnitelma  

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen 

https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/06/Hankkeen-aikaansaannosten-jalkauttaminen-2018-ja-juurruttamissuunnitelma-vuodelle-2019.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/06/Hankkeen-aikaansaannosten-jalkauttaminen-2018-ja-juurruttamissuunnitelma-vuodelle-2019.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/06/Hankkeen-aikaansaannosten-jalkauttaminen-2018-ja-juurruttamissuunnitelma-vuodelle-2019.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/06/Hankkeen-aikaansaannosten-jalkauttaminen-2018-ja-juurruttamissuunnitelma-vuodelle-2019.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/06/Hankkeen-aikaansaannosten-jalkauttaminen-2018-ja-juurruttamissuunnitelma-vuodelle-2019.pdf


 
Siltaamis- ja 

juurrutussuunnitelma  
 

erityispalveluiden osalta 
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Pirkanmaan LAPE Pippurin loppuraportti 

Itsearvioinnin yhteydessä työryhmästä toive raportin yhteisestä 
valmistelusta. 

 

Välitehtävä 20.6 tapaamisesta 

Mitä ollaan saatu aikaan? Mitä asioita raportoidaan? 

Mitä terveisiä erityispalveluilta maakuntaan? 
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Välitehtävän vastauksia 

Keskusteluissa hyviä ja tärkeitä asioita. Saatu aikaan hyvää 
vuoropuhelua ja päivitystä eri toimijoiden kesken sekä yhteistä ideointia, 
josta hyvä jatkaa, vaikka epätietoisuus rakenteista/ rakenteiden 
muutoksista pysynyt 

Maakunnallisen kehittämistyön toivottavasti jatkuu ja yhä useammat 
palvelut tulevat soten siirtymisestä huolimatta seutukunnallisiksi. 

OT-keskushahmotelma ja muiden alatyöryhmien tuotosten keskeiset 
asiat 

Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluverkko hyvä runko yhteisille 
toimintamalleille 

Systeemisen lastensuojelutyön leviäminen Pirkanmaalla 

 

        

        jatkuu … 
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Välitehtävän vastauksia 

Kaivataan joitakin malleja kuinka voidaan joka tapauksessa 
valmistautua tulevaa kehitystä päin 

• miten työnjakoa ja yhteistyötä tehdään (mitä on konkreettisesti 
erityistason palvelut suhteessa vaativan tason palveluihin ja sitten 
perustasoon, mitä tämä tarkoittaa resurssinäkökulmasta,  

• miten siirtymät tehdään;  

• miten oikeasti hybridityöskentelyä lasten ja nuorten 
mielenterveysasiakkaat ja lastensuojelu/ sijaishuoltopaikat 
kehitetään  

• miten vuoropuhelua siinä vahvistetaan perheen tai oikeuslaitoksen 
kanssa alueellisesti;  

• miten asiantuntijoiden resurssia käytetään konkreettisesti 
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Tehtävänä erityispalveluiden osalta  
Maakunnan LAPE –ryhmään 22.10.2018 



 
Loppuraportti 
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Sisällysluettelo 

1. Lähtötilanteen kuvaus 

• Kansalliset perusteet 

• Esivalmistelun loppuraportti 1 ja 2 

• Vaikuta -kysely 

2. Kehittämistyölle asetetut tavoitteet 

• Kansalliset tavoitteet 

• Hankesuunnitelma 

3. Mitä hankkeen aikana tehtiin?  

• Suunnittelu, valmistelu, yhteisen tekemisen linja kehittämisryhmässä 

• Toimintakulttuurin muutos, osaamisen vahvistaminen 

• Konsultaatioiden ja jalkautuvien palveluiden kartoitus 

• Toimintamallien ja pilottien kuvaus sekä arviointi 

4. Mitä hankkeen aikana saatiin aikaan?  

• Tulokset, mitä saatiin aikaan, mitä ei? 

• Hyödyt ja vaikutukset? 

5. Mitä jatkossa vielä pitää tehdä? 

• Siltaamis- ja juurtumissuunnitelma 

• Mikä jää kesken, kuka ottaa koppia 

• Mitä jäi tekemättä  

6. Yhteenveto 

• Pohdintaa ja päätelmiä 
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Loppuraportoinnissa erityisesti huomioitavaa 

Miten edistetty asiakaslähtöisyyttä? 

Miten edistetty asiakkaiden oikea-aikaista (ennaltaehkäisevien) 
palveluiden saantia? 

Miten edistetty integraatiota, konsultaatiomahdollisuuksia, monialaista 
yhteistyötä, palveluiden yhteensovittamista? 

Asiakasprosessien/palvelupolkujen kuvaaminen 

Miten digitaalisten palveluiden kehittämistä on edistetty? 

Miten ammattilaisten osaamista on vahvistettu? 

Miten osallistettu asiakkaita? 

Miten osallistettu ammattilaisia? 

 

 



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

