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TÄNÄÄN

Aamukahvit

Ajankohtaiset asiat

• Palautetta 27.8. työpajasta

• Viime tapaamisen muistio

• Syksyn LAPE-tilaisuudet

• Muut asiat

Työryhmän kommentteja nepsy-
minimikriteereihin

Työryhmän kommentteja tsekkauslistoihin

Ryhmävalmennusrunkojen tarkastelua ja 
työstämistä

Loppuraportin toteutus



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

Perhekeskustoimintamallin alta:

www.lapepirkanmaa.fi
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Tulevia LAPE-tilaisuuksia Pirkanmaalla

PERUTTU
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Alueelliset perhekeskusvalmennukset

Perhekeskustoimintamallin jalkauttamisen tueksi järjestetään 

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 nimeävät 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.

18.12.2017
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Tulevia LAPE-tilaisuuksia

Ilmoittautumiset 7.9. mennessä:

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16732/lomake.html

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16732/lomake.html


12.10.20188 Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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Valtakunnallisia LAPE-tilaisuuksia

Valtakunnalliset LAPE-päivät 8.-9.10.2018 Tampere-talo

LAPE-konferenssi 26.-27.11.2018 Helsinki

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

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lape-tapahtumat-2018


Nepsy-osaamisen 
minimikriteerit
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Mitä jokaisen ammattilaisen 

tulee tietää ja osata 

neuropsykiatrisesti oireilevia 

lapsia, nuoria ja heidän perheitään 

kohdatessaan?
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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)

• Kokonaisvaltaisuuden 

ymmärtäminen

• Tietoa myös muista 

käytökseen ja 

toimintakykyyn vaikuttavista 

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 

havainnoida lasta hoitavan 

tahon ohjeiden mukaisesti

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 nepsy-

avainhenkilö

• Oman alueen 

peruspalveluiden 

tunteminen

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
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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

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen



Nepsy-palveluiden 
koordinointi ja 

osaamisverkosto
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Lapsen tai nuoren asiakkuuspolku lapsi- ja perhepalveluissa

Maria Antikainen

Asiakaskohtaamiset 

peruspalveluissa

Lakisääteiset palvelut

Muut perheiden 

hyvinvointia edistävät 

palvelut ja toiminnot

Lapsen/nuoren/

perheen tilanteen 

puheeksiotto ja 

arviointi

Lapsi/vanhempi tai  

lähityöntekijä ottaa 

tilanteen puheeksi

Verkoston kokoaminen 

yhteistyöhön

- Perheen kanssa 

sovitut toimijat 

perheen lähipiiristä ja 

lapsiperheiden/ 

aikuisten palveluista

- Esikoulu- ja 

kouluikäisellä 

tarvittaessa 

yksilökohtaisen 

opiskeluhuollon 

monialainen 

asiantuntijaryhmä

Tuki arkeen ja/tai 

palvelu

Perhe koordinoi itse 

palveluita, lähityöntekijä 

tukena tarvittaessa

Yhteinen 

suunnitelma ja 

sen toteutus 

yhdessä 

verkostona, 

omatyöntekijän 

määrittely

Omatyöntekijänä 

perhekeskus- tai 

erityistason 

palveluiden 

työntekijä

Konsultointi

Lähityöntekijä konsultoi 

tarvittaessa 

avainhenkilöitä tai muita 

perhekeskuksen tai 

erityistason työntekijöitä

Tarvittaessa erityistason konsultointi tai mukaantulo prosessin missä vaiheessa tahansa.

Erityistason palvelu käytössä tarvittavan ajan: 

vammaispalvelut, erikoissairaanhoito, lastensuojelu



12.10.201816

Toimijoiden rooleja perhekeskuspalveluissa

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

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

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

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

Maria Antikainen
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Muu 

verkosto

Nepsy-osaamisverkosto 

Lapsi 

ja perhe

Nepsy-

avainhenkilö

Nepsy-

avainhenkilöitä 

x kpl/perhekeskus

Perheen 

lähityöntekijä

Maakunnallinen 

nepsy-

koordinaatio

Koulutusten 

järjestäminen ja 

koordinointi

Konsultointi

Perehdytys-

materiaalit ja 

ohjeistukset

Avainhenkilö-

verkoston 

koordinointi

Nepsy-

koordinaattoreita 

x kpl/maakunta

Perheen 

omatyöntekijä
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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



Palvelujärjestelmän 
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



Tsekkauslistat
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Tsekkauslistoja

ADHD valmennus, Käypä hoito (Duodecim)

Vanhemmille annettavat ohjeet ADHD-oireisen lapsen tai nuoren 
ohjaamisessa, Käypä hoito (Duodecim)

ADHD ja käyttäytymishoito, Käypä hoito (Duodecim)

Varhaiskasvatuksessa ja koulussa toteutettavat ADHD-oireisten lasten 
ja nuorten tukitoimet , Käypä hoito (Duodecim)

Työkalupakki, opettaja työväline, Sastamala

Lapsen ja nuoren tukeminen: tsekkauslista, Sastamala

Lapsen ja nuoren tukeminen: Tsekkauslista kotiin, Sastamala

Tukitoimia koulussa, Nokia

Terveydenhoitajan check list, Nokia

Miten tukea lasta, jonka on vaikea keskittyä tai joka on levoton? 
Tampere

Ammattihenkilöiden toteuttama ohjaus ja kuntoutus, Tampere

Tunnistaminen, Pirkanmaan ADHD hoitoketju 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix01018
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix01783
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00947
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00959
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/Alalinkki_9.6_Tyokalupakki_Sastamala.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/06/Kopio-Lapsen-ja-nuoren-tukeminen-verkosto.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/06/Kopio-Lapsen-ja-nuoren-tukeminen-koti.pdf
https://lapepirkanmaa.fi/wp-content/uploads/2018/03/Terveydenhoitajan-check-list.pdf
https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/lasten-terapiapalvelut/neptunus/selviytymiskeinot.html
http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp00966


Ryhmävalmennuspaketit



Loppuraportointi ja 
toimintamallien 

juurruttaminen arkeen
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Loppuraportin sisällysluettelo

1. Lähtötilanteen kuvaus

2. Kehittämistyölle asetetut tavoitteet

3. Mitä hankkeen aikana tehtiin?

• Kehittämisprosessin kuvaaminen 

4. Mitä hankkeen aikana saatiin aikaan?

• Tulokset ja tuotokset

• Hyödyt ja vaikuttavuus

5. Mitä jatkossa vielä pitää tehdä?

6. Yhteenveto

7. Liitteet 

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen



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


