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Perhekeskuksen palveluverkosto –
Mitä tarjottavaa erityispalveluilla?

Sari Miettinen



1.11.20183 Sari Miettinen

Lähde: 

VAIKUTA –kysely 

https://palvelut2.tam

pere.fi/e3/lomakkeet/

12771/lomake.html

Asiakkaiden tarpeita ja toiveita monitoimijaiselle yhteistyölle 
Nostoja VAIKUTA -kyselystä 

Asiakkaat toivovat enemmän yhteistä työtä

• lapsen ja nuoren kanssa

• vanhempien ja koko perheen kanssa

• ammattilaisten ja eri toimijoiden kesken sekä järjestöjen ja potilasyhdistysten 

kanssa

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

 Yhteistyötä pois lähettämisen ja asian siirtämisen sijaan:

Asiakkaat toivovat heille nimettyjä yhteyshenkilöitä
• palvelujen koordinointiin
• yhteydenottoihin tarvittaviin tahoihin
• perheen työntekijäksi: tuttuja arjen toimijoita työskentelyyn, erityistason tuella

Asiakkaiden toiveita tiedonkulun parantamiseksi ammattilaisten ja palveluiden 
välille:

• toiveena, että perheiden kanssa työskentelevät tahot vaihtaisivat tietoja 
keskenään

• toiveita myös että päiväkodissa ja koulussa oltaisiin tietoisia mahdollisista 
lastensuojeluprosesseista 

• asiakkailla kokemusta siitä, että tieto ei siirry ja 
• salassapito koettu pahimmillaan esteeksi perheen asioiden edistymiselle

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


1.11.20184

Perhekeskusmallin palikoita (luonnos)

9.2.2018 Maria Antikainen
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Monitoimijainen yhteistyö
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Tays lastenpsykiatrian monitoimijainen yhteistyö, konsultaatiot 
ja jalkautuvat palvelut sekä kehitettäviä toimintamalleja

Mitä on jo? Tays lastenpsykiatrian jalkautuva konsultaatiotyöskentely 

• Jalkautuvaa toimintaa lapsiperheiden kanssa toimiville ammattilaisille. Toiminnan tavoitteena on 

tuoda lastenpsykiatrista erityisosaamista työntekijöiden, työryhmien ja lapsiperheiden arjen 

lähiverkostojen käyttöön.

• Neuvontaa ja ohjausta puhelimitse, konsultaatiokäynteinä (lapsen, perheen ja yhteistyöverkoston 

tapaamisina lapsen kotipaikkakunnalla) sekä vastaamalla konsultaatiolähetteisiin ja -kysymyksiin.

• Konsultaatiotyöryhmän puhelinnumero on 050 573 4454. Suositeltava soittoaika on kello 9–14. 

Puhelimeen jätettyihin yhteydenottopyyntöihin vastataan viimeistään seuraavan arkipäivän 

kuluessa. Puhelinneuvonta ”nimettömän asiakkaan” asioissa on maksutonta. 

Tays lasten oikeuspsykiatrian konsultaatiot

• Viranomaisyhteistyötä varten on käytössä konsultaatiopuhelinnumero, joka ei ole julkista tietoa, 

sen voivat tarvittaessa saada esimerkiksi konsultoivat lääkärit Taysin puhelinkeskuksesta. Numero 

on tiedotettu alueen poliiseille, sosiaaliviranomaisille sekä terveyskeskuksille.

Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketju linkki

• Monitoimijaisen ja monialaisen yhteistyön toiminnan ja menetelmien kuvaus 

• Toimivan yhteistyön edellytykset 

• Palveluohjaus ja psykoedukaatio

• Asiakkuustrategioiden kuvaus

• Tarkistuslista arviointiin ja juurrutuksen tueksi

Mitä  

pilotoidaan/ 

kehitetään?

Lastenpsykiatrian etäkonsultaatiot 

• Konsultaatiotyöryhmän läsnäolo paikallisissa monitoimijaisissa verkostoissa videoavusteisesti 

• Äitiys- ja lastenneuvolan konsultointi  vauvaperheisiin liittyen (Akaa,Tays Huoma)

Monitoimijainen arviointi ja yhteistyö

• Yhteiskirjaamispohja lastenpsykiatrian ja sosiaalihuollon perhetyön ja lastensuojelun yhteisissä 

neuvotteluissa 

• Työparityöskentely yli sektorirajojen, Lastenpsykiatrian ja kunnan sosiaalityön yhteiset kotikäynnit

• Yhteinen palvelutarpeen arviointi lastenpsykiatrian ja lastensuojelun kanssa

• Suuntima: perheasiakkaan kysymykset

Koulukonsultaatiot omaan kouluun, lastenpsykiatrian asiakkaille

• Sairaalakoulun ja hoitava tahon tarjoamana

• Hoidollinen ja pedagoginen arvio sekä ohjaus ja neuvonta

http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp00964
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Tays lastenpsykiatrian konsultaatiotyöryhmä

• Konsultaatiotyöryhmä perustettiin 09/ 2011. 

• 1 lastenpsykiatri, 4 hoitajaa, 1 oh, 1 psykologi ja 1 sosiaalityöntekijä
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Lasten palaute (n=45) 
konsultaatiotyöryhmän verkostoneuvotteluista
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Vanhempien palaute (n=105)
konsultaatiotyöryhmän verkostoneuvotteluista
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Ammattilaisten palaute (n=237)
konsultaatiotyöryhmän työskentelystä
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Johtopäätökset palautekyselystä

• Lastenpsykiatrian konsultaatio vaikuttaa olevan
hyödyllinen ja tervetullut menettelytapa lasten
mielenterveystyöhössä.

• Lapsilla ja perheillä toivon ja autetuksi tulemisen
kokemuksia.

• Perustason työntekijät kokevat saavansa tukea ja
apua jokapäiväiseen työhönsä. 
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Tays nuorisopsykiatrian konsultaatiot ja jalkautuvat palvelut, 
kehitettäviä ja pilotoitavia toimintamalleja

Mitä on jo? Nuorisopsykiatrian konsultaatiot

• Nuorisopsykiatrian vastuualueen asiantuntijoita voi konsultoida puhelimitse tai sähköisesti: 

Puhelinkonsultaatiot 

• Lääkäri tavoitettavissa arkisin kello 11.45–12.15

Osastonylilääkäri Jaana Ruuska p. 050 576 6292

Apulaisylilääkäri Marja-Leena Niemi p. 050 447 2866

• Hoitotyön asiantuntija tavoitettavissa ma ja pe klo 9.00-11.30

Sairaanhoitaja /asiantuntijahoitaja puh. 0331163411

Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketju

• Monitoimijaisen ja monialaisen yhteistyön toiminnan ja menetelmien kuvaus 

• Toimivan yhteistyön edellytykset 

• Palveluohjaus ja psykoedukaatio

• Asiakkuustrategioiden kuvaus

• Tarkistuslista arviointiin ja juurrutuksen tueksi

Mitä pilotoitu? Toimintamalli ja strukturoitu kokeilu nuorisopsykiatrian erikoislääkärin 

sekä moniammatillisen tiimin konsultaatioista nuorten mielenterveystiimeille

• Pilotissa mukana Tays nuorisopsykiatria sekä Ylöjärven perhekeskuksen nuorisotiimi, 

toteutus vuonna 2018

• Menetelmänä videoavusteiset työntekijätapaamiset (hoitosuunnitelmaneuvottelut). 

Myöhemmin asiakkaat mukaan (hoitoneuvottelut).

• Tavoitteena peruspalveluiden vahvistaminen ja erityispalveluiden tuki perustasolle. 

Nuorisopsykiatrian konsultaatioissa toteutuu sekä monitoimijainen/monialainen arviointi ja 

yhteistyö että horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio.

Monitoimijainen arviointi ja yhteistyö

• Yhteiskirjaamispohja nuorisopsykiatrian ja sosiaalihuollon perhetyön ja lastensuojelun 

yhteisissä neuvotteluissa 

• Työparityöskentely yli sektorirajojen
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Vammaispalvelut ja Tays kehitysvammahuolto
Konsultaatiomallit ja jalkautuvat palvelut

Mitä on jo? Vammaispalvelut

• Perheille ja ammattilaisille neuvontaa, ohjausta, palvelutarpeen arviointi ja 

tukitoimia kunkin kunnan vammaispalveluissa

Tays kehitysvammahuolto

• Asiakkaan arjen tueksi jalkautuvat palvelut

• Asiakkaan tarpeeseen parhaiten vastaavien asiantuntijoiden etsiminen

• 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. (Pilotoitu yhdessä Kangasalan kunnan ja Nokian 

kaupungin kanssa 2014-15).

• Kohderyhmänä on tehostetun tuen tarpeessa oleva henkilö, jolla voi olla 

esim. mielenterveysongelmia / haastavaa käyttäytymistä.

• Tays kehitysvammahuolto on keskittynyt erityisesti kehitysvammaisten lasten ja 

nuorten sekä autistien kuntoutukseen, haastavien tilanteiden hallintaan, 

mielenterveyden häiriöiden hoitoon, ikääntymiseen tai seksuaalisuuteen liittyviin 

kysymyksiin sekä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukemiseen. 

Erityisosaamista on myös rikoksesta tuomitsematta jätettyjen tahdosta 

riippumaton hoito.

• Yhteystiedot 

Jatkossa

kehitettävää

Ns Hybridi –yksikkö lapsille ja nuorille, jotka hyötyisivät kehitysvammahuollon, 

psykiatrian sekä lastensuojelun palveluista.

https://www.tays.fi/fi-FI/Toimipaikat/Tays_Keskussairaala/Hoitoyksikot/Kehitysvammapoliklinikka/Kehitysvammapoliklinikan_henkilokunnan_y(46802)
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Lasten somaattinen sairaanhoito

Mitä on jo? Terveyspalvelujen neuvonta

• 03 10023 (klo 7–22) auttaa lasta/nuorta ja vanhempia koskevissa kysymyksissä 

Tays lastentautien päivystys linkki 

• Lasten päivystyspoliklinikalle lähetetään erikoissairaanhoitoa vaativat alle 16-vuotiaat 

lapset. Tarkista kuntasi päivystysohjeet täältä: Mihin päivystykseen?

• Lasten päivystyspoliklinikalla hoidettavia tilanteita ovat esimerkiksi:

• tajuton tai hengittämätön tai hukuksissa ollut lapsi, lapsen hengenahdistus tai

kouristuskohtaus, käärmeenpureman tai sähköiskun saanut lapsi, lasten 

päivystykselliset sisätautiongelmat, pikkulapsen ripuli-oksennustauti, alle 3kk ikäisen 

lapsen kuume

• Tays lasten päivystykseen kannattaa soittaa ennen kuin tulee vastaanotolle iltaisin, öisin ja 

viikonloppuisin. Numero 03 311 63345 palvelee arkisin kello 14–7 ja viikonloppuisin sekä 

arkipyhinä ympäri vuorokauden.

• Muutoin sairaanhoitaja VAIN kiireellisissä erikoissairaanhoidon päivystysasioissa: 03 311 

65713

Tays Acuta (alle 16-vuotiaat)

• Tapaturmat, vatsakipuiset ja kiireellistä psykiatrista arviota tarvitset

• Trauma- ja palovammapotilaat Acutaan kirurgin arvioon

• Samoin lapset, jotka vaativat kirurgin, korva- tai silmälääkärin hoitoa, lähetetään Acutaan.

• Acutan sosiaalipäivvystyksen asiakkaita ovat Acutan kiireellisesti hoivaa, turvaa ja apua 

tarvitsevat henkilöt, esimerkiksi: hoivaa vaille jääneet lapset/nuoret ongelmineen

Konsultaatiot

• Päivystysaikaiset konsultaatiot puhelimitse lastentautien päivystäjälle.

• Konsultaatiot paperilla, lähetteellä tai puhelimitse tilanteesta riippuen. Katso erikoisalojen 

tarkemmat ohjeet

Jatkossa

kehitettävää

Yleispediatrian toimintamalli

Peruspediatrian erikoissairaanhoidon palvelut perusterveydenhuollon omalla lasten ja nuorten 

poliklinikalla, perustuu Tampereen, Sastamalan ja Kangasalan käytännön kokemuksiin.

https://www.tays.fi/fi-fi/paivystys/Lasten_paivystys
https://www.tays.fi/fi-FI/Paivystys/Mihin_paivystykseen
https://www.tays.fi/fi-FI/Ohjeet/Laheteohjeet_ja_konsultaatiot/Lastentautien_laheteohjeet_ja_konsultaat(48172)


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

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

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

psykiatria, perhetyö, lapsiperheiden sosiaalityö tai lastensuojelu sekä kouluterveydenhuolto ja oppilashuolto)  

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

SI-SO-Te –toimijat kunnista? 

Mallinnuksen ajankohta: 2018

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

Nykytila: Tavoite: Keinot: Arviointi

Siltaamis- ja 

juurrutus-

suunnitelma

Tays sisätautien

hoidossa on huonossa 

hoitotasapainossa olevia 

DM1 -nuoria, joiden 

auttamiseksi tarvitaan 

monialaista yhteistyötä

Perus- ja erityistason 

yhteistyölle rakenteellisia 

esteitä:

• Erilliset järjestelmät, 

näkyvyyden puuttuvat

• Yhteyshenkilöiden 

tavoitettavuus, 

vaihtuvuus

• Pirstaleisuus ja 

pallottelu palveluiden 

kesken.

• Kokonaisuuden 

koordinointi puuttuu 

• Tunnistaminen

Keitä ovat 

”riskipotilaat/asiakkaat”,

monitoimijaisesta

yhteistyöstä hyötyvät 

potilaat/asiakkaat, ne 

jotka eivät tule autetuksi 

”tekniikalla ja somatiikan

tempuilla”

• Monitoimijaisen

verkoston kokoaminen

• Nuoren ja perheen 

kokonaisvaltainen

tukeminen ja hoitaminen

• Vaikeiden 

komplikaatioiden ja 

hengenvaaran ehkäisy 

sekä syrjäytymisen 

ehkäisy 

Riskitekijöiden

tunnistaminen

• Huono hoitotasapaino

• Toistuvat ketoasidoosit

• Perheen ongelmat

• Käyttämättömät 

vastaanottoajat 

Suuntima perheasiakkaan

kysymykset 

• Vanhempien 

voimavarojen arvio

• Asiakassegmentointi

Monialainen 

työpajatyöskentely 

monitoimijaisen yhteistyön 

mallinnukseen 

DM1 hoitoketju

Tilastot

• Vähenevätkö

käyttämättömät 

ajat? 

• Vähenevätkö 

ketoasidoosit?

SI-SO-TE 

toimijoiden 

kokemukset 

monitoimijaisesta

yhteistyöstä

DM1 hoitoketjun 

mittarit?

Tehdään myöhemmin

mailto:sari.miettinen@pshp.fi


Koulunkäyntiin liittyviä 
esimerkkejä
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Lapsen/nuoren koulunkäynnin tukemisen lähtökohdat

Koulussa ilmeneviin ongelmiin koulu on 
tukitoimien keskeisin paikka

Koulun tukitoimet ovat sitä, että aikuiset tekevät 
jotain eri tavoin kuin ennen

Yhteistyö keskeistä (vanhemmat, ohjaaja, muut 
opettajat, oppilashuolto, terveydenhuolto, 
sosiaalitoimi)

Nopea puuttuminen

Tukitoimien pitkäkestoisuus 

Realistinen tavoitteiden asettelu

Tehokkaita tukitoimia on olemassa

• Vaikuttavuudesta on kohtuullisen hyvä näyttö

Sari Miettinen
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Koulunkäyntikykyyn ja sen arviointiin liittyvät tekijät
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Nepsy –erityisopettajan tuki luokanopettajalle
Konsultaatiopyynnöt koulupsykologin kautta

Nepsy –varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuki 
varhaiskasvatuksen hlöstölle

Tampere, nepsy-erityisopettajan tuki
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Esimerkki:
Vaativan erityisen tuen järjestelyt/Lempäälä, opetuspalvelut 

Intensiivisen tuen pienluokka 3.-6. -luokka

Intensiivisen tuen pienluokka, 7.-9. -luokka 

• Oppilaat erityisen tuen piirissä

• Henkilöstönä työpari: erityisluokanopettaja ja psykiatrinen 
sairaanhoitaja

• Pienryhmän työjärjestys laaditaan siten, että jokainen oppilas 
saa jokaisena koulupäivänään riittävästi erityisluokanopettajan 
ja psykiatrisen sairaanhoitajan yksilöllistä tukea oppimiseensa 
ja kasvamiseensa.

• Nivelvaiheen intensiivinen tuki siirryttäessä toiselle asteelle 
toteutetaan yksilöllisesti ja jatkuu edelleen oppilaan siirtyessä 
syksyllä opiskelemaan uuteen oppilaitokseen.

• Pienryhmän toimintaa arvioidaan ja kehitetään aktiivisesti ja 
säännöllisesti (mm. ohjausryhmä 1xkk).

• Pienryhmän toiminnasta kerätään palautetta mm. oppilailta, 
huoltajilta, pedagogiselta ryhmältä ja ohjausryhmältä.

Sari Miettinen ja Nanna Miettunen



Toimintamalli lastenpsykiatrian avohoidon 

ja sairaalakoulun jalkautuville konsultaatioille

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

koulussaan, osana lastenpsykiatrista kokonaishoitoa. 

Toimintamalliin luomiseen osallistuvat  tahot: Tays Lastenpsykiatria sekä Koivikkopuiston sairaalakoulu, 

Perusopetus Tampere?

Ajankohta: Vuoden 2018 aikana

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

Lähtökohtia: Tavoite: Toimenpiteet: Arviointi

Siltaamis- ja 

juurrutus-

suunnitelma

• Pirkanmaan erityis- ja 

vaativan tason 

palveluiden 

kehittämisen keskiöön 

on nostettu erityisesti 

erityisosaamisen 

saaminen osaksi 

perustyötä, moni-

alaisen yhteistyö, sekä 

vertikaalinen ja 

horisontaalinen 

integraatio. 

Suunnitelmana luoda 

toimintamalleja 

konsultaatiolle ja 

jalkautuville palveluille

• Koulun kehittäjä-

ryhmässä noussut 

esiin tarve koulu-

konsultaatioille. Näille 

myös ns hoidollinen 

tarve (Tays)

• Toimintamallin tavoitteena 

on, että koulunkäyntiin 

liittyvien ongelmien 

kohdalla arvioidaan 

oppilaan sairauden, 

diagnoosin tai 

käyttäytymisen lisäksi 

oppilaan koulua 

toimintaympäristönä, sillä 

koulunkäyntikykyyn 

vaikuttavat välillisesti 

esimerkiksi koulun 

toimintakulttuuri sekä 

opettajien pedagoginen 

osaaminen.

• Toimintamallin avulla 

voidaan koulun tukitoimia 

suunnitella sekä 

hoidollisen että 

pedagogisen 

erityisosaamisen tuella.

Toimintamallin kirjaus 

• Tarve konsultaatiolle

• Yhteinen suunnitelma

• Havainnointikäynti

• Konsultaatiokokous

• Toimintavaihe

• Seurantakokous

Sairaalakoulun opettajan 

ja lastenpsykiatrian 

henkilöstön resurssointi ja 

työpanoksen käytön 

suunnittelu, Treen

kaupunki sekä Tays TA4

Koulukonsultaatioiden 

tuotteistus, Treen

kaupunki

Palaute ja kokemukset: 

Toimintamallia pilotoitu

omana toimintana, 

samalla kerätty 

palautetta sekä 

kouluilta että perheiltä. 

Konsultoiville 

työntekijöille  on 

kertynyt kokemusta, 

jonka perusteella 

arvioivat  

konsultaatioiden 

tarvetta, onnistumista 

ja vaikuttavuutta.

Jatkossa suunnitellaan 

kysely 

koulukonsultaatioden

vaikuttavuuden 

arviointiin.

Tavoitteena 

koulukonsultaatioiden 

kirjaaminen Tampereen 

kaupungin

perusopetuksen 

erityisen tuen 

strategiaan.

mailto:sari.miettinen@pshp.fi


Päihdetyö
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Päihdehoito

Tays päihdepsykiatrian poliklinikka

Taysin päihdepsykiatrian poliklinikalla tutkitaan päihteisiin 
eli alkoholiin, lääkkeisiin ja huumeisiin liittyviä sairauksia ja 
tehdään päihteisiin ja riippuvuuteen liittyviä hoidon tarpeen 
arvioita. Potilaat ovat pääsääntöisesti aikuisia, mutta 
poliklinikalle voi suunnitellusti ohjata myös alaikäisiä 
konsultaatioon.

Sari Miettinen



Päiväperho –pilotti
Päihteitä käyttävien äitien palveluiden kehittämiseksi

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

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

puhelinkonsultaatioiden ja työparityöskentelyn avulla.

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

Pilotin ajankohta: 23.1.2018- 24.10.2018

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

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

suunnitelma

• Päihdeperheiden hoito 

järjestyy eri kunnissa hyvin 

eritavoin.

• Perustason ammattilaiset 

kokevat osaamattomuutta 

ja riittämättömyyttä. 

Erityisesti 

terveydenhoitajat 

tarvitsevat tukea 

päihdeäitejä /-perheitä 

kohdatessa ja 

hoidettaessa: tietoa ja 

ymmärrystä ilmiöistä, joita 

päihderiippuvuuksiin liittyy. 

• Kunnissa tarvitaan 

rakennetta, kumppanuutta 

ja yhteistyötä sekä  tukea 

siihen, miten saadaan 

osaamista (tietoa ja taitoa) 

perustason ammattilaisten 

käyttöön. 

Päiväperhon 

toimintamallin 

maakunnallistaminen

Päihteitä käyttävien 

äitien palveluiden laadun 

parantaminen ja 

järjestäminen 

vakiintuneeksi osaksi 

Pirkanmaan maakunnan 

palvelujärjestelmää

Rakenteet palveluiden 

kehittämiselle:

• Yhteistä koulutusta

• Työnohjausta

• ammattilaisten 

keskinäistä 

vertaistukea

• konsultaatioita sekä  

työparityötä 

lapsiperheiden 

päihdetyön 

asiantuntijoilta. 

Osaamisen vahvistaminen:

• Perustason 

ammattilaisille 

koulutuksen, 

kokemusasiantuntijoi-

den, konsultaatioiden 

ja työparityöskentelyn 

avulla.

• Päiväperhon 

henkilöstölle

kehittämispäivässä 

(Teemana mm. 

vanhemmuuden tuki)

Toimintakulttuurin muutos 

työpajatyöskentelyn avulla

• Perustasolle koulutus 

x2

• Päiväperhon hlöstölle

kehittämispäivässä. 

• Lisäksi kehittämisideat 

johtotiimille 

Monitoimijainen yhteistyö 

ja vertikaalinen integraatio

Mitä arvioidaan?

1) Palautekyselyt 

01/2018 ja 09/2018 

perustason 

ammattilaisille 

Sisältää: 
• Koulutuspalaute

• Päihdeasenteet

• Pilotin arviointi

2) Tilastointi

3) Kokemukset 

Milloin?

Väliarviointi 05/2018

Loppuarviointi 10/2018

Opinnäytetyö sh AMK 

Toiminnan laajentaminen 

maakunnalliseksi pilotin 

kokemusten perusteella 

vodelle 2018 myönnetyn 

valtionavustuksen turvin:

”Päihteitä käyttävien äitien 

palveluiden 

kehittämishanke 2018-

2019. Tampere”.

• Moniammatillisen

liikkuvan tiimin tuki 

päihteitä käyttävien 

raskaana olevien ja 

vauvaperheiden kanssa 

työskenteleville

• Päihdeperhekuntoutus

• Päihderiippuvuuden ja -

hoidon tarpeen arviointi

mailto:sari.miettinen@pshp.fi
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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

https://www.youtube.com/watch?v=_Kbp14R8_PI&t=43s
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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!
Terveydenhoitaja Milla Mäkikomsi p. 044 486 3173
Sosiaalityöntekijä Tuula Nissinen p. 044 486 3174
paivaperho.neuvola@tampere.fi

Sari Miettinen

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
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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


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. Tiimin 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.

1.11.2018 32

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. 



Lisätietoja

Projektikoordinaattori

Tiina Civil

tiina.civil@sastamala.fi

www.lapepirkanmaa.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke
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Lasten ja nuorten mielenterveystyön 
palveluketju

Sari Miettinen
Kehittämiskoordinaattori, PSHP

Projektikoordinaattori, Pirkanmaan LAPE

Tays, Lasten ja naisten vastuualue

Lastenpsykiatria
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Auttamisen edellytyksiä

• Varhaisen tunnistamisen yhtenäiset ja standardoidut menetelmät

• Monitoimijainen yhteistyö - yhteistyöverkostojen kokoaminen

• Lapsen/nuoren/perheen osallisuudesta huolehtien

• Avun tarjoaminen lapsen/nuoren/perheen arkiympäristöissä

• Lasten ja nuorten palvelutarpeisiin liittyvien hoitopolkujen ja 

palveluketjujen luominen ja vahvistaminen

• Ennaltaehkäisevän toiminnan ja varhaisten  tuki- ja 

hoitomuotojen kehittäminen ja käyttöönotto perustasolla
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Toimijoita lasten ja nuorten 

mielenterveystyön kentällä esim.

Seurakunnat, Poliisi

Lastenneuvola:
Lääkäri 

Terveydenhoitaja

Muut kuntatoimijat

Kouluterveydenhuolto:
Terveydenhoitaja

Lääkäri

Perustason 
erityistyöntekijät:

Psykologi
Puheterapeutti

Toimintaterapeutti
Fysioterapeutti

Hyvinvointineuvola, 
Jelppi- ym. tiimit

Perheneuvola

Perusterveydenhoito

Varhaiskasvatus
Perhepäivähoitajat, 

lastenhoitajat, LTO:t, VEOt

Koulu: opettajat, 
erityisopettajat, 

rehtorit, oppilashuolto, 
psykologit, kuraattorit

Lapsiperheiden 
sosiaalityö ja 
lastensuojelu

Aikuisten mielenterveys-
ja päihdepalvelut

Nuorisotyö

Erikoissairaanhoito

Lastenpsykiatria

Nuorisopsykiatria

Aikuispsykiatria

Vammaispalvelut

Järjestöt ja yksityiset

MLL

Pelastakaa Lapset ry

Väestöliitto

Finfami 
mielenterveysomaiset

Yksityiset 
palveluntarjoajat

Setlementti

Somaattinen 
sairaanhoito



Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Sari Miettinen38

Hoitoketjusta → Palveluketju

Lasten mielenterveystyön hoitoketju 2010

Lasten mielenterveystyön palveluverkko 2015

Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluketju 

(0-17v) 12/2018 
http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp00964

http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp00964
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Palveluketjun tavoitteet…

o Parantaa lasten/nuorten mielenterveyttä toimijoiden 

välisen yhteistyön/yhteisen työn avulla.

o Lasten ja nuorten mielenterveyttä suojaavien tekijöiden 

vahvistaminen, psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten 

tunnistaminen sekä oikea-aikainen palveluihin 

ohjautuminen 

o Lapsen/nuoren terveyden ja kehityksen seurannassa ja 

arvioinnissa otetaan huomioon asianmukaisesti sekä 

lapsen/nuoren psyykkinen vointi että lapsen/nuoren 

kehitykseen oleellisesti vaikuttavat perhe- ja 

ympäristötekijät
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…tavoitteet

o Tukee työntekijöitä päätöksenteossa, 

o milloin ja miten lapsen/nuoren psyykkiseen 

o oireiluun ja sosiaaliseen turvallisuuteen tulee puuttua

o Kehittää moniammatillisessa yhteistyössä 

lapsen/nuoren arjen tukiverkostoja ja varhaisia 

hoitokäytänteitä

o Selkiyttää tutkimuksen ja hoidon porrastusta

o Parantaa tiedonkulkua sopimalla tiedon kulkuun 

liittyvistä käytännöistä



Pirkanmaan sairaanhoitopiiri – Sari Miettinen41

Palveluketjun rajaus

Palveluketju koskee 0–17-v lapsia ja nuoria 

Lapsella/nuorella on psyykkinen häiriö, mikäli hänellä on 

tunne-elämässään, käyttäytymisessään, ajatusmaailmassaan 

tai sosiaalisissa suhteissaan sellaisia oireita, jotka 

aiheuttavat hänelle ja/tai hänen ympäristölleen haittaa ja 

kuormitusta sekä vaikeuttavat selviytymistä arjen 

haasteissa tai vaarantavat ikätasoista kehitystä. 

Palveluverkossa huomioidaan myös lasta odottavan 

perheen hyvinvointi ja lapsen terveen kehityksen 

edistäminen jo raskausaikana.
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Lasten ja nuorten mielenterveystyön 

palveluketju koostuu

1. Toimivan yhteistyön edellytykset 

2. Monitoimijaisen ja monialaisen yhteistyön 

toiminnan ja menetelmien kuvaus 

3. Palveluohjaus ja psykoedukaatio

4. Asiakkuustrategioiden kuvaus

5. Tarkistuslista arviointiin ja juurrutuksen tueksi
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1.  Toimivan yhteistyön edellytykset 
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2. Monitoimijaisen palveluverkoston 

toiminnan ja menetelmien kuvaus 
http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp00964

http://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=shp00964
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3. Palveluohjaus ja psykoedukaatio
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4. Asiakkuusstrategioiden avulla voidaan vastata asianmukaisesti 

palvelutarpeisiin. Lasten ja nuorten mielenterveystyön 

asiakkuusstrategiat pohjautuvat perheen voimavaroihin ja oireiden 

vaikeusasteeseen. Lisäksi huomioidaan terveyden edistäminen.
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/Asiakkuuspolut_nelikentta.html

http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/Asiakkuuspolut_nelikentta.html
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4. Asiakkuusstrategiat – Omatoimiasiakkuus
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/Asiakkuuspolut_omatoimiasiakkuus.html

http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/Asiakkuuspolut_omatoimiasiakkuus.html
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4. Asiakkuusstrategiat – Yhteistyöasiakkuus
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/Asiakkuuspolut_yhteistyoasiakkuus.html

http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/Asiakkuuspolut_yhteistyoasiakkuus.html
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4. Asiakkuusstrategiat – Yhteisöasiakkuus
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/Asiakkuuspolut_yhteisoasiakkuus.html

http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/Asiakkuuspolut_yhteisoasiakkuus.html
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4. Asiakkuusstrategiat – Verkostoasiakkuus
http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/Asiakkuuspolut_verkostoasiakkuus.html

http://www.terveysportti.fi/xmedia/shp/shp00964/Asiakkuuspolut_verkostoasiakkuus.html
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5. Palveluverkon arvioinnin ja juurrutuksen tueksi tehtyä tarkistuslistaa voi 

hyödyntää sekä organisaation toiminnan että työntekijän oman työn 

arvioinnissa yksittäisen lapsen/nuoren  kohdalla.





Tays
hoitokoordinaattorit
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Perhekeskusverkoston Avainhenkilöt –
Tays hoitokoordinaattorit 

Sari Miettinen
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Perhekeskusverkoston Avainhenkilöt –
Tays hoitokoordinaattorit 

Sari Miettinen
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Perhekeskusverkoston Avainhenkilöt –
Tays hoitokoordinaattorit 

Sari Miettinen
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Perhekeskusverkoston Avainhenkilöt –
Tays hoitokoordinaattorit 

Sari Miettinen

Paljon palveluita käyttävät, mitä on kyse?
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Perhekeskusverkoston Avainhenkilöt –
Tays hoitokoordinaattorit 

Sari Miettinen
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Perhekeskusverkoston Avainhenkilöt –
Tays hoitokoordinaattorit 

Sari Miettinen 
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Perhekeskusverkoston Avainhenkilöt –
Tays hoitokoordinaattorit 

Sari Miettinen
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Perhekeskusverkoston Avainhenkilöt –
Tays hoitokoordinaattorit 

Sari Miettinen
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Kiitos



NANNA MIETTUNEN

nanna.miettunen@pikassos.fi

SARI MIETTINEN

sari.miettinen@pshp.fi

http://lapepirkanmaa.fi/

#lapemuutos

#kärkihanke

Erityis- ja vaativan tason 
palveluiden kehittäminen

Projektikoordinaattorit:

mailto:nanna.miettunen@pikassos.fi
mailto:sari.miettinen@pshp.fi
https://lapepirkanmaa.fi/

