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

Erityisiä mausteita peruspalveluihin
Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen
Projektikoordinaattorit Nanna Miettunen ja Sari Miettinen

Tavoitteet

Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen
Tavoitteet Pirkanmaan LAPE -hankesuunnitelmasta

Monitoimijainen arviointi ja yhteinen työskentely
• pääsy asianmukaiseen palvelutarpeen arviointiin ja
tarpeenmukaisiin erityispalveluihin sujuu nykyistä
nopeammin ja paremmin
• monialainen palvelutarpeen arviointi: yksi arviointi ja yksi
yhteinen palvelusuunnitelma
• monialainen yhteistyö ja osaamisen yhdistäminen
• asiantuntemusta ja osaamista on lasten, nuorten ja
perheiden käytössä myös perustason palveluissa
• erilaiset konsultaatiomallit ja digitaalisten palveluiden
hyödyntäminen
OT-keskuksen kehittäminen
Lastensuojelun systeeminen toimintamalli
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Sari Miettinen

Mitä tehty ja saatu aikaiseksi?

Osaamisen ja yhteisen työskentelyn vahvistamista mm.
koulutusten, työpajojen, kehittämis- ja koulutuspäivien
myötä.

Monitoimijaisen arvioinnin ja työskentelyn, konsultaatioiden
sekä jalkautuvien palveluiden toimintamallien suunnittelua
ja pilotointia sekä hyvien käytäntöjen ja toimintamallien
kartoittamista ja aukikirjoittamista.
Nepsy-palveluiden maakunnallista yhtenäistämistä ja
kehittämistä.
OT-perustamissuunnitelma valmistuu.

Vahva kansallinen kehittämistyö
• OT –rukkanen ja kehittämispäivät
• Erityispalveluiden työrukkanen ja kehittämispäivät
• Sosiaalihuollon porrasteisuus -työryhmä
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Nanna Miettunen ja Sari Miettinen

Nepsy

-palveluiden
maakunnallinen
kehittäminen
osana Perhekeskustoimintamallia

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, erityisesti peruspalveluihin
Maakunnallisen työryhmän tulevia tuotoksia:
• Nepsy-osaamisen minimikriteerit: mitä jokaisen lasten,
nuorten ja perheiden palveluiden työntekijän tulee osata ja
ymmärtää neuropsykiatrisesti oireilevia lapsia, nuoria ja
heidän perheitään kohdatessaan
• Nepsy-palvelujärjestelmän minimikriteerit
• Nepsy-osaamisen koordinointi
Pilotit käynnistyneet/käynnistyvät vuoden 2018 aikana: nepsyvälinelainaamot, osaamiskartoitukset, ensitietokoulutukset,
materiaalipankit kouluille ja varhaiskasvatuksen yksiköihin jne.

Artikkeli tulossa valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen ja koulun
LAPE-julkaisuun
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Maria Antikainen ja Sari Miettinen

Mitä jokaisen ammattilaisen tulee osata ja tietää nepsystä?
Perheen kohtaaminen
•
•
•
•
•

Myönteinen asenne, halu auttaa, hyvän huomioiminen lapsessa ja vanhemmassa
Kyky kysyä: Lapsen, nuoren, vanhemman asiantuntijuuden kunnioittaminen ja tukeminen
Kyky kuunnella empaattisesti
Kyky tehdä työtä yhdessä koko perheen ja verkoston kanssa
Yksilöllisyyden ymmärtäminen, tarpeenmukaisuus

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)
• Kokonaisvaltaisuuden
ymmärtäminen
• Tietoa myös muista
käytökseen ja
toimintakykyyn vaikuttavista
tekijöistä
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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
havainnoida lasta hoitavan
tahon ohjeiden mukaisesti

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen

Verkosto-osaaminen
• Ymmärrys arjen
toimijoiden keskinäisen
yhteisen työn
merkityksestä
• Oman osaamisen
rajojen tunnistaminen,
nepsy-avainhenkilön
konsultointi tarvittaessa
• Tieto siitä, mistä saa
lisätietoa ja/tai apua,
kuka on lähin nepsyavainhenkilö
• Oman alueen
peruspalveluiden
tunteminen

Palvelujärjestelmän minimikriteerit:
Mitä pitää olla jokaisen nepsy-perheen saatavilla?

Perusosaaminen nepsystä kaikilla lapsiperhepalveluiden
työntekijöillä
Nepsy -avainhenkilöt perheen lähityöntekijän saatavilla
Asiakaslähtöisesti ja tarpeenmukaisesti suunnitellut palvelut
sekä näiden koordinointi
• Psykoedukaatiota perheille, esim. perustietoluennot
• Vanhemmuuden ja koko perheen tuki ja ohjaus: esim.
perhetyö, kotipalvelu ja vertaistoimintaa
• Nepsy -lainaamo
• Nepsy -valmennus osana perhekeskuksen palveluita
(yksilö-/ryhmämuotoinen)
• Lapsille, nuorille ja perheille ohjaus vertaistuen piiriin
• Kontakti terveydenhuoltoon, erityisesti, kun puhutaan
häiriö-tasoisesta nepsy -oireilusta
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Maria Antikainen ja Sari Miettinen

Nepsy-palveluiden koordinointi ja osaamisverkosto

Avainhenkilöverkoston
koordinointi

Nepsyavainhenkilö

Perheen
lähityöntekijä

Muu
verkosto

Perheen
omatyöntekijä

Koulutusten
järjestäminen ja
koordinointi

Maakunnallinen
nepsykoordinaatio

Sähköiset
materiaalit,
ohjeistukset,
perehdytysmateriaalit
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Nepsyvalmentajien
koordinointi

Konsultointi
ja jalkautuva
työ

Maria Antikainen ja Sari Miettinen

Tuotoksia:
Integratiivisia
toimintamalleja

Toimintamalli ja strukturoitu kokeilu nuorisopsykiatrian erikoislääkärin
sekä moniammatillisen tiimin konsultaatioista nuorten mielenterveystiimille
Lähtökohtia
Ylöjärven perhekeskuksen nuorisotiimi ja työryhmä Tays nuorisopsykiatrian
vastuualueelta ovat kehittäneet toimintamallia, jossa kunnan nuorisotiimi voi
saada nuorisopsykiatrian erikoislääkärin ja moniammatillisen tiimin
konsultaatioita työryhmäneuvotteluihin (hoitosuunnitelman tekeminen).
Tavoitteena
Toimintamallin avulla vahvistetaan peruspalveluita, joissa voidaan
erityispalveluiden tuella paremmin vastata nuorten asiakkaiden tarpeisiin, ja
nuoren sekä hänen perheensä hoitoa voidaan toteuttaa omassa kunnassa.
Toimintamalli
Videoavusteiset neuvottelut
Erikoislääkärijohtoinen hoitosuunnitelma sekä erityistason tuki asiakastyöhön.

Jatkokehitettävää
Toimintamallin käyttöönotto myös asiakastilanteisiin, hoitoneuvotteluihin.
Toimintamallin yksityiskohtien hiominen kokemusten perusteella
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Nanna Miettunen ja Sari Miettinen

Monitoimijaisen yhteistyön mallinnus paljon palveluita
tarvitsevien DM1 nuorten ja heidän perheidensä tueksi
Lähtökohtia
• Diabetes sinänsä, hoidon haastavuus ja kontrolloinnin tarve vaikuttavat
merkittävästi nuoren ja koko perheen elämään sekä lisää psykososiaalisten
ongelmien riskiä.
• Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat ne nuoret, jolla on erityisen
kuormittavia perhe- ja ympäristötekijöitä.
• Diabeteksen hoitotasapaino muutoinkin usein heikkenee nuoruusiässä
(murrosiän fysiologiset muutokset ja psykologiset tekijät).
• Päivittäinen omahoito vaatii suunnitelmallisuutta ja paneutumista. Huono
hoitotasapaino ja kontrollipuute voivat johtaa koomaan tai jopa kuolemaan,
mikäli oikeaa hoitoa ja tukea ei saa ajoissa.
• Perus- ja erityistason yhteistyölle diabeteksen hoidossa on monia
rakenteellisia esteitä, kuten mm. erilliset tietojärjestelmät, ja näkyvyyksien
puuttuminen, yhteyshenkilöiden vaikea tavoitettavuus, työntekijöiden suuri
vaihtuvuus, palveluiden pirstaleisuus ja palveluiden puutteellinen
koordinointi.
Tavoitteena

•

Vaikeiden komplikaatioiden, hengenvaaran sekä syrjäytymisen ehkäisy

Tarkoituksena
• Verkostoasiakkaan tunnistaminen
• Monitoimijaisen verkoston kokoaminen
• Nuoren ja perheen kokonaisvaltainen tukeminen ja hoitaminen
monitoimijaisen yhteisen työn avulla.
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Nanna Miettunen ja Sari Miettinen

Päihdeperheiden hoito
Lähtökohtia
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.
Tavoitteena:

Päihteitä käyttävien äitien palveluiden laadun parantaminen ja
järjestäminen vakiintuneeksi osaksi Pirkanmaan maakunnan
palvelujärjestelmää
Päiväperho –pilotti
Pilotissa testattiin miten Päiväperhon lapsiperheisiin suuntautuvaa päihdeja mielenterveysosaamista voidaan jalkauttaa peruspalveluihin vaativaa
erityisosaamista tarvitsevan asiakasryhmän auttamiseksi.
Pilotissa luotu ja testattu malli sisältää perustason ammattilaisten
koulutukset, konsultoinnin sekä kuntiin jalkautuvan työn. Pilotin koetaan
vastanneen kuntien tarpeisiin ja kaikki pilottikunnat haluavat jatkaa
yhteistyötä Päiväperhon kanssa.
13

8.11.2018
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Toimintamalli lastenpsykiatrian avohoidon
ja sairaalakoulun jalkautuville konsultaatioille
Lähtökohtia
Tarve koulun ja sairaalakoulun yhteistyön kehittämiselle sekä vanhemmilta
että perus- ja erityistason ammattilaisilta.
Tavoitteena
Toimintamallin tavoitteena on, että koulunkäyntiin liittyvien ongelmien
kohdalla arvioidaan oppilaan sairauden, diagnoosin tai käyttäytymisen lisäksi
oppilaan koulua toimintaympäristönä, sillä koulunkäyntikykyyn vaikuttavat
välillisesti esim. koulun toimintakulttuuri sekä opettajien pedagoginen
osaaminen.
Koulun tukitoimia suunnitellaan sekä hoidollisen että pedagogisen
erityisosaamisen tuella
Pilotointi

Toimintamallia pilotoitu osana omaa toimintaa
Toimintamalli sisältää
Yhteisen suunnittelun, havainnointikäynnin (sairaalakoulun opettaja ja
hoitaja/kuntoutusohjaaja), konsultaatiokokouksen, toimintavaiheen omalla
koululla, jossa vaihtoehtoisia toimintatapoja testataan sekä
seurantakokouksen arviointia varten.
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Nanna Miettunen ja Sari Miettinen

Perheasiakkaan kysymykset Suuntimaan
Taustaa
Suuntima on sähköinen työväline, jota asiakas ja ammattilainen käyttävät
yhdessä tarpeenmukaisen asiakkuuspolun suunnitteluun.
Suuntima on järjestelmällinen ja yhdenmukainen tapa kartoittaa
jokaisen asiakkaan yksilöllistä tilannetta.

Asiakas arvioi asiakkaan kysymysten avulla omaa elämäntilannettaan ja
ammattilainen arvioi asiakkaan tilannetta mm. hoidon vaativuuden
näkökulmasta.
Suuntiman jatkokehittäminen
Suuntimaan tehdään ns.
perheasiakkaan kysymykset.
Perheasiakkaan kysymyksiä
testataan mm.
lastenneuvolassa, Tays
lastenpsykiatrialla, Tays
lastentautien poliklinikalla sekä
Tays sisätautien poliklinikalla.
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Nanna Miettunen ja Sari Miettinen

OT-keskuksen
kehittäminen

OSAAMIS- JA TUKIKESKUSTEN KEHITTÄMINEN
Kehitteillä olevat OT-keskukset tarjoavat tukea perustason ja erityistason
ammattilaisille erityisen vaativan tason tilanteissa. Tehtävänä on muodostaa vahva
tukiverkko erityisen vaativissa tilanteissa oleville lapsille, nuorille ja perheille.
Pyrkii varmistamaan avun niille lapsille, nuorille ja perheille, joiden tilanne vaatii
harvinaisuutensa, vaikeutensa ja kompleksisuutensa takia kaikkein vaativinta
erityisosaamista ja erikoistumista
Perustetaan viidelle yliopistosairaalapaikkakunnalle. Tampereen OT-keskus
palvelee Pirkanmaan lisäksi myös Etelä-Pohjanmaata ja Kanta-Hämettä.
Työskentelyssä pääpaino 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  Lapsia ei lähtökohtaisesti
siirretä, vaan tuki tuodaan lapsen kehitysympäristöön ja lapsen, nuoren ja perheen
kanssa työskentelevien ammattilaisten tiimiin.
Osin myös kiinteitä yksiköitä/työntekijöitä (esim. lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian
yksikkö, Tays kehitysvammahuolto, Vaativimmat sijaishuollon yksiköt)
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 haltuun ottaminen, luomalla toimintamalleja
yhdistämällä eri alojen erityisosaamista ja uusinta tutkimustietoa.
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KIITOS

NANNA MIETTUNEN
nanna.miettunen@pikassos.fi
SARI MIETTINEN
sari.miettinen@pshp.fi
stm.fi/lape
#lapemuutos
#kärkihanke
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