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Asialistalla tänään 

1. Ajankohtaiset asiat 

2. Jenni Juvosen pro gradu -työn esittely.  

3. Terveiset maakunnan LAPE-ryhmästä 22.10 

4. Nepsy-loppuraportti ja kansallinen artikkeli 

5. Miten tästä eteenpäin?  
 

Sari Miettinen 
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Ajankohtaista 
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Työryhmän muistiot ja muut materiaalit löytyvät Pirkanmaan 
LAPEn nettisivujen materiaalipankista, 

Perhekeskustoimintamallin alta: 

 

 

www.lapepirkanmaa.fi 
 

Sari Miettinen 
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LAPSET PUHEEKSI -seminaari 

Kutsu Lapset puheeksi -seminaariin 

 

Aika: 18.12.2018, klo 12.30-16.00 

Paikka: Lehmus-sali, pääkirjasto Metso    
     (Pirkankatu 2, Tampere) 

Ilmoittautuminen: 
 https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/1
7256/lomake.html 

Kutsu pdf 

 
 

Sari Miettinen 

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/17256/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/17256/lomake.html
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/10/Lapset-puheeksi-seminaari-18.12.2018.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/10/Lapset-puheeksi-seminaari-18.12.2018.pdf
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Monitoimijainen arviointi ja työskentely 

Kehittämisestä käytäntöön -työpaja. 
Suuntaviivoja monitoimijaiseen 
työskentelyyn lapsiperheiden lasten ja 
aikuisten kanssa 

Aika: 13.12.2018 klo 8.30-16.00 

Paikka: Lehmus-sali, pääkirjasto Metso, 
Tampere 

Ilmoittautuminen: https://palvelut2.tamper
e.fi/e3/lomakkeet/16939/lomake.html  

 
Kutsu (pdf) 

Sari Miettinen 

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16939/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16939/lomake.html
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16939/lomake.html
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kehitt%C3%A4misest%C3%A4-k%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6%C3%B6n-ty%C3%B6paja-13.12.-kutsu-ja-ohjelma.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kehitt%C3%A4misest%C3%A4-k%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6%C3%B6n-ty%C3%B6paja-13.12.-kutsu-ja-ohjelma.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kehitt%C3%A4misest%C3%A4-k%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6%C3%B6n-ty%C3%B6paja-13.12.-kutsu-ja-ohjelma.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kehitt%C3%A4misest%C3%A4-k%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6%C3%B6n-ty%C3%B6paja-13.12.-kutsu-ja-ohjelma.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kehitt%C3%A4misest%C3%A4-k%C3%A4yt%C3%A4nt%C3%B6%C3%B6n-ty%C3%B6paja-13.12.-kutsu-ja-ohjelma.pdf
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Alueelliset perhekeskusvalmennukset 

Perhekeskustoimintamallin jalkauttamisen tueksi: syksyn 

2018 aikana viisi alueellista koulutusta 

Valmennuksen järjestävät Tampereen ammattikorkeakoulu 

(TAMK) ja Pirkanmaan LAPE 

Alueellinen valmennus sisältää kaksi lähipäivää, 

välitehtävän ja lopputehtävän sekä kaikille alueille 

yhteisen loppuseminaarin 

Kuntien LAPE-ryhmät nimennet alueidensa osallistujat 

valmennuksiin 

Valmennuksen tavoitteena on tukea maakunnan alueita 

perhekeskusalueiden muodostamisessa ja 

perhekeskustoimintamallin käynnistämisessä. 

Tavoitteena on tarjota valmennukseen osallistuville 

”agenteille” työkaluja uudenlaisen toimintakulttuurin 

edistämiseen omissa verkostoissaan. 

 

 

 

Sari Miettinen 
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Pirkanmaan LAPE loppuseminaari 7-8.2018 

Tervetuloa LAPE Pirkanmaan loppuseminaariin 7.–
8.11.2018 Tampere-talolle!  

Loppuseminaarin ensimmäisenä päivänä on tarjolla 
lyhyitä katsauksia kehittämistyössä tapahtuneeseen 
sekä pohdintaa lasten ja perheiden palveluiden 
muutosohjelman jatkumisesta. Toisen päivän aikana on 
mahdollisuus tutustua kehittämiskokonaisuuksiin hieman 
syvemmin esimerkkien ja yhteisen keskustelun kautta, 
sekä tutustua pilottien aikaansaannoksiin.  

Toisena seminaaripäivänä järjestetään iltapäivällä myös 
Systeemisen lastensuojelun pilotointi Pirkanmaalla -
seminaari. Kyseiseen osuuteen on mahdollista osallistua 
koko iltapäiväksi tai vain pilottien esittelyn ajaksi klo 
13.30 ja klo 14.30 muihin pilotteihin tutustumisen 
lomassa.  

 

Sari Miettinen 
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”Se, että meitä vanhempia ei 
syyllistetty vaan yritettiin oikeasti 
auttaa ja kannustaa, oli hyödyllistä” 



Nepsyperheiden 
kokemuksia ja toiveita 

Pirkanmaalla 
 ” Se, että meitä vanhempia ei syyllistetty 

          vaan yritettiin oikeasti auttaa ja kannustaa, oli 
hyödyllistä”   

Jenni Juvonen 

Syksy 2018 



Tutkimuksen taustaa 

• 8 avointa kysymystä liittyen tulevaisuuden 
toiveisiin, nykyiseen palvelujärjestelmään ja 
tiedonsaantiin (positiivinen tulokulma) 

• Kyselyä jaettiin Facebookin suljetuilla 
vertaistukipalstoilla, vertaisyhdistysten avulla ja 
LAPE-hankkeen sivulla  

• Sosiaalityön pro gradu-tutkielma, näkökulmana 
”sosiaalityöntekijyys” ja sen mahdollisuudet 
perheiden kohtaamisessa 

• Aiheen henkilökohtaisuus 

 



Tilastotietoa vastaajista 
• 41 pirkanmaalaista vastaajaa 

• 3 isää, 38 äitiä (joista yksi sijaisperheen äiti ja yksi 
uusioperheen äiti) 

• Tamperelaisia 16, Lempäälästä 5, Kangasalalta 4, 
Ylöjärveltä, Nokialta ja Vesilahdelta 3 vastaajaa, 
Pälkäneeltä 1 vastaaja, Valkeakoskelta, Ikaalisista, 
Sastamalasta, Pirkkalasta sekä Ruovedeltä 1 vastaaja 

• Tutkielmassa käytetyt vastaukset tulivat välillä 
marraskuu 2017-joulukuu 2017. Tämän jälkeen tulleet 
vastaukset rajautuivat aikataulullisista syistä pois 

• Lisäksi kahden äidin kirjoitelmat arjesta 



Kokemuksia palveluista 

• Pirstaleisuus  

• Palvelut taistelun takana 

• Henkilökunnan vaihtuvuus heikkoutena 

• Kokemus neuvolasta ja kouluterveydenhuollosta 
aiheeseen liittyen melko negatiivisia – apua lähinnä 
lähetteen muodossa 

• Varhaiskasvatuksesta ja koulumaailmasta kokemukset 
jakautuivat. Toiset kokivat saaneensa apua esim. 
pienluokan ja avustajien muodossa, tukitoimet 
käynnistyneet arjessa melko nopeasti. Henkilökunnalle 
toivottiin lisää osaamista liittyen nepsyihin.  



Kokemuksia palveluista 

• Tampereen kaupungin nepsytiimi hyvä malli, joskin 
ruuhkautunut 

• Osaavat, yksittäiset henkilöt matkan varrella. Hyvä 
kokemus henkilöityy usein 

• Vertaistuki ollut toimivaa ja sitä on ollut saatavilla 

• Tays (erilaiset ryhmät vanhemmille) ja Kelan 
tuottama LAKU-kuntoutus koettu toimivana, joskin 
ruuhkautuneena nekin 



Toiveita tulevaisuuteen 

• Matalan kynnyksen palvelut – apua ja tukea heti, kun 
huoli herää 

• Osaamista kouluihin ja varhaiskasvatukseen 

• Syyllistämisen aikakauden loppu, vanhempien 
asiantuntijuuden tunnistaminen ja tunnustaminen 

• Yhteistyön tiivistäminen toimijoiden välillä 

• Koordinaattori, omatyöntekijä, ”nepsykeskus” – yksi 
taho ottaa kopin ja kuljettaa prosessia eteenpäin 

• Koko perheen huomiointi ja tuki – myös sisarukset ja 
vanhempien jaksaminen, koko perheen dynamiikka 



Toiveita tulevaisuuteen 

• Kokonaisvaltainen kohtaaminen ja tarpeiden 
huomiointi 

• Yksilöllinen tuki ja räätälöidyt ratkaisut – toiselle 
vetoapua vaikeisiin aamuihin, toiselle mahdollisuus 
omaan aikaan, kolmannelle keskusteluapua 

• Asiakaslähtöisyys, ei palvelujärjestelmäkeskeisyys 

• Tiedon saanti esimerkiksi taloudellisista tuista ja 
kuntoutusmuodoista 

• Tasainen laatu, nyt merkittäviä eroja Pirkanmaan ja  
yksittäisten kuntien sisällä. Mistä tämä johtuu? 



Kokonaisvaltainen kohtaaminen 
sosiaalisen tuen kautta katsottuna 
• Kokonaisvaltaisuuden toive nousi vahvana esiin, 

mutta sen konkretisoiminen edelleen vaikeaa. Mitä 
kokonaisvaltaisuus voisi tarkoittaa perheiden 
kohtaamisessa? Mistä syntyy tunne kuulluksi ja 
kohdatuksi tulemisesta? 

• Sosiaalinen tuki (Hinson Langfordin ja kumppanit, 
1997) 

• Emotionaalinen tuki (empatia, hyväksyntä) 
• Aineellinen tuki (palvelut, lääkitys, apuvälineet) 
• Tiedollinen tuki (neuvonta, informaatio, tieto) 
• Arviointituki (kannustus, palaute toiminnasta) 



Kokonaisvaltainen kohtaaminen 
sosiaalisen tuen kautta katsottuna 
• Ne vastaajat, joiden kohdalla kohtaamisessa 

toteutuivat kaikki neljä osa-aluetta, antoivat 
laajemmin positiivisen kuvan kokemuksestaan 

• Jonkun osa-alueen heikkous heijastui voimakkaasti 
kokemukseen näyttäytyen negatiivisena 

• Saattaa henkilöityä ja kokonaisvaltainen tuki 
saattaa löytyä yllättävältäkin taholta (esim. asiaan 
vihkiytynyt opettaja tai toimintaterapeutti) 

• Työkaluja kohtaamiseen kun perheessä on 
nepsylapsi (vanhepien syyllisyys, ympäristön 
asenteet, arjen raskaus) 

 



Vastauksista poimittua 

”Perheen tarpeiden mukaista apua. Kokonaisvaltaista apua perheelle. 
Konkreettista apua myös niin että perheen voimavarat  eivät ehdy ” 

 

”Kouluissa integroidaan tuen tarpeiset normiluokkiin, jotka isoja, opeilla ei 
osaamista eikä rahaa ole avustajin.  Kun homma ei suju, kaadetaan asia 
vanhempien niskaan. Toisen vanhemman pitää jopa jäädä töistä pois” 

 

”Kaupungille erittäin suuri kiitos hyvän yhteistyön järjestämisestä ja 
asioiden hoitamisen helppoudesta. Huomaa kuinka varhaisella avulla on 
suuri merkitys” 

 

”Vanhemmille pitäisi löytyä myös konkreettista apua kuten 
keskusteluapua. Arki on toisinaan aivan liian raskasta” 



Vastauksista poimittua 

”Avun saamisen prosessi on pitkä ja raskas. Erikoissairaanhoito 
kankea mutta osaamista löytyy kyllä. Toki tutkiminen kestää, 
mutta voisiko sitä jouduttaa? Lapsemme tutkimukset olisi 
saatu tehtyä ilman osastojaksoa, jos ne olisi tehty ilman pitkää 
jonotusta. Apua pitäisi jalkautua jo perheneuvolasta käsin” 

 

”Oma nepsyvalmentaja, kotikäynnit aivan ehdottomia 
kokonaisuuden kannalta, yhteistyö koko perhe huomioiden” 

 

”Vanhempien väsymystä ei helpota ammattilaisten 
syyllistäminen” 

 

”Ennaltaehkäisy on tärkeää!” 



Lopuksi 
• Työskentely työryhmässä antoisaa 

• Oma kokemukseni oli se, että asian äärellä on 
osaamista ja tahtoa niin, että tulevaisuuden toiveet 
ovat täysin mahdollisia toteutettavaksi. Kysymys ei 
loppujen lopuksi ole isoista (tai taloudellisesti 
merkittävistä) toiveista. Kohtaaminen, kuuleminen, 
yksilöllisyys, räätälöinti, saavutettavuus ja 
matalakynnys –näillä tehdään jo paljon. 

 

• Kiitos! 



 
 

Maakunnan LAPE 
22.10.2018 
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Nepsy -kehittämistyön siltaamissuunnitelma 

Sari Miettinen 

Maakunnallinen nepsy-koordinaatio 

• Tampereen nepsy-tukitiimin koordinoima nepsy-
valmentajien maakunnallinen verkosto olemassa, 
muttei kattavaa rekisteriä valmentajista  miten 
tavoitetaan kaikki maakunnan valmentajat? 

• Maakunnallisessa kehittämistyöryhmässä noussut 
toive ryhmän työskentelyn jatkamisesta LAPE-
hankkeen päättymisen jälkeen  kuka koordinoi? 

Nepsy-avainhenkilöiden nimeäminen osana 
laajempaa avainhenkilöjärjestelmää 

Nepsy-minimikriteerien jalkauttaminen osana 
perhekeskusmallia 
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Nepsy –loppuraportin ja 
kansallisen artikkelin 
kommentteja 
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Miten tästä eteenpäin?  
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Miten tästä eteenpäin? 

Työryhmä jatkaa mielellään maakunnallisen nepsy-
kehittämisen tukena: 

 

Työryhmän seuraava tapaaminen 5.3.2018 klo 
13-15 (paikkatieto ilmoitetaan myöhemmin) 

• Koollekutsujina:  
Tampereen Nepsy –tukitiimi ja Tsau ry  

• Mukaan kutsutaan myös muutosagentti Titta 
Pelttari.  

Sari Miettinen 



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

