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Pohdintaa hyvinvointiryhmälle!

Paljon koulutuksia, mitkä laitetaan etusijalle ja ketä koulutetaan?

• EPRAS, 1 työpäivä

• Lapset puheeksi. Aikuisten palveluihin kehitetty työmenetelmä lapsen 
tarpeiden tunnistamiseksi vanhempien haastavassa elämäntilanteessa

• 3 työpäivää, varhaiskasvatus 2 pv., (aikuisten palveluihin). Opettajille? Erityisopettaja? 
Kuraattori? Työmenetelmän käyttö: 1-2 tunnin keskustelu, tunnin jatkosuunnitelman 
luominen, työntekijä kokoaa mahdollisesti verkoston ja sen jälkeen verkoston tapaaminen. 
Tähänkin pitää varata aikaa. Kouluttajaresurssi?

• Luo luottamusta, suojele lasta, 1 työpäivä

• PariAsiaa –kouluttajakoulutukset, 1-2 pv.

• MARAK-toimintamallin kehittäminen (ei päätöstä)

• Nepsyvalmentaja-koulutus?

• Ennaltaehkäisevään työhön tulee panostaa. Tällä hetkellä työaika menee 
akuutissa tarpeessa olevien perheiden tarpeisiin ja lakisääteisiin 
tarkastuksiin.

• Pilotin arviointi!

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Nokian väestö: 33 320

0-5v. = 2077 lasta

6v.- esiopetus = 468

7-15v. = 4154

Nokian kaupungin järjestämän kunnallisen 
varhaiskasvatuspalvelun piirissä syyskuussa 
2018 oli 1549 lasta. Yksityisissä päiväkodeissa, 
Nokialla ja muissa kunnissa, oli 268 lasta. 
Elokuussa 2018 yksityisillä perhe-päivähoitajilla 
oli 112 lasta. 

Seurakunnan päiväkerhoissa on 130 3-5v lasta.

Syntyvyys vuonna 2018 noin 250 lasta.

Maahanmuuttajat: eri kielisten osuus yli 881,

1-9 luokkalaisten ikäisiä 94.Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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PERHEKESKUSTOIMINTAMALLIN PILOTTIKOKONAISUUS
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7.12.2017
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Siltaamissuunnitelma

Lyhyt kuvaus lähtötilanteesta hankkeen alussa tammikuussa 2017

Lyhyt kuvauskehittämisen etenemisestä hankkeen aikana 2017-2018

Juurruttamistoimet vuosille 2019-2020

Juurruttamisesta vastaava henkilö (nimi ja yhteystiedot)

Juurruttamisen suunniteltu aikataulu

Tarvitaanko kunnassa tukea juurruttamisen onnistumiseksi? Mitä?

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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2. ASIAKASOSALLISUUS / Merja Jokela 

- Sisältyy kaikkiin osa-alueisiin

• Pauliina Pikka  keskustelee kaupunginjohtajan kanssa ja 
valmistelee hallitukselle lapsiperhefoorumin 
perustamisen?

o Asiakasraati aikuissosiaalityössä, kokoontumiset?

o Lape-ryhmässä asiakas mukana

o Juurruttamisesta vastaa Merja

o Nosteelle työntekijä?

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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3.Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen siltaaminen / Ulla

Lyhyt kuvaus lähtötilanteesta hankkeen alussa tammikuussa 2017
• Tarjolla monenlaisia palveluita 

Lyhyt kuvauskehittämisen etenemisestä hankkeen aikana 2017-2018

• Nokialla muodostettiin työryhmä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen pohtimiseksi, työryhmään kuuluvat Kaisa Juuti, 
Sirpa Lamminsivu, Mari Tammisto, Mervi Viitahalme ja Ulla Toivonen. Työryhmä kokoontui keväällä 2018 3 kertaa 
ja syksylle suunnitteilla 3 tapaamista. Työryhmällä vielä 2 tapaamista tämän vuoden puolella; tavoitteena tehdä 
palvelukuvausta

• Työryhmän työskentelyn myötä alkusyksystä 2018 käynnistetty Ehdi Ensin –kampanja, jolla tähdätty vanhemman ja 
lapsen myönteisen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tukemiseen. Lisäksi kunnassa pilotoitu Lapset puheeksi –
menetelmän sekä Luo luottamusta, suojele lasta –menetelmän käyttöönottoa.

• Neuvola käynnistänyt uudenlaisen perhevalmennuksen yhteistyössä eri toimijoiden kesken. 

• Neuvolasta ja perhekeskuksesta osallistuttu PariAsiaa –kouluttajakoulutuksiin. 

• Vahvuutta vanhemmuuteen –ryhmiä tarjottu asiakkaille, mutta ne eivät ole toteutuneet. 

• Perhetyöntekijä jalkautunut seurakunnan perhekahviloihin.

• Imetyspoli aloittanut toimintansa ensin NOSTE-kioskilla, myöhemmin avoimessa päiväkodissa ”terveydenhoitaja 
tavattavissa” teemalla. 

• MLL:n avoimiin päiväkoteihin syksyn 2018 aikana jalkautunut soten työntekijöitä antamaan tietoa mm. 
kielenkehityksen tukemisesta tai lapsen uniasioista.

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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3.Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen siltaaminen / Ulla

Juurruttamistoimet vuosille 2019-2020

- TYÖRYHMÄN YHDISTÄMINEN EROASIAKKAAN PALVELUJEN TYÖRYHMÄN KANSSA? Myös 
jatkossa tapaamiset esim. 2x vuodessa informaation jakamiseksi ja toimintamuotojen 
kehittämiseksi.

- Menetelmäkoulutuksia jatketaan, jotta uudet menetelmät saisivat vankan jalansijan työntekijöiden 
käytössä? MITEN NÄIDEN KÄYTTÖÄ SEURATAAN JATKOSSA (MIKÄ KOETAAN 
HYÖDYLLISEKSI)? 

- Ehdi Ensin –kampanjan esille nostaminen uudelleen säännönmukaisesti. Myös kysely vanhemmille 
kampanjaan liittyen tulossa, jotta saamme tietoa vaikutuksista. 

- Arvioitava tarvetta ”Perheiden Nokia” –sivustolle, jolla ajan tasalla olevaa tietoa sekä kunnallisten 
että järjestötoimijoiden palveluista (vrt. Lasten Kangasala)?

- Yhä enemmän havaittavissa tarvetta sille, että vanhemmuudesta ja parisuhteesta tiedon jakaminen 
ja tuen antaminen tapahtuisi ihmisten arjen keskellä. Millä aikataululla ja kenen toimesta esim. 
vanhempainiltoihin rantautuminen vanhemmuus- ja parisuhdeteemoilla (PariAsiaa-luennot)? 
NEPSY-KOULUTUSTA ALOITELLAAN HENKILÖKUNNALLE VUONNA 2019 – VANHEMMILLE 
SUUNNATTU KOULUTUS MYÖS TARPEEN, KENEN TAHOLTA?

Juurruttamisesta vastaava henkilö (nimi ja yhteystiedot) Ulla Toivonen

Juurruttamisen suunniteltu aikataulu

Tarvitaanko kunnassa tukea juurruttamisen onnistumiseksi? Mitä?

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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3. Ehdi Ensin -kampanja

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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4. Eroasiakkaan palvelut/ Ulla Toivonen

Eroasiakkaan palvelujen siltaaminen / NOKIA

Lyhyt kuvaus lähtötilanteesta hankkeen alussa tammikuussa 2017

Lyhyt kuvaus kehittämisen etenemisestä hankkeen aikana 2017-2018

• Eroasiakkaan palvelujen pohtimiseksi muodostettiin työryhmä, johon kuuluvat Johanna 
Rauma, Tuula Veko, Sari Pihlajamäki, Mervi Viitahalme, Erja Mannila, Milla Uusi-
Panula-Rauhala, Merja Heinilä ja Sanna Salopolku sekä Mll:n eropalveluiden 
edustajana Marja Olli. Syksyllä 2018 Johanna Rauman tilalla ryhmässä toimii Ulla 
Toivonen. 

• Keväällä 2018 työryhmä kokoontui 3 kertaa, ja tuotti ”Vanhemmat eroavat – tue lasta” 
–ohjeistuksen. 

• Kaksi perhepalveluiden työntekijää osallistuu parhaillaan 
perheasiainsovittelukoulutukseen vahvistaen kunnassa löytyvää sovitteluosaamista.

• Tarvitaan vielä olemassa olevien palveluiden kartoitus ja kuvaus (mm. seurakunnan ja 
mll:n järjestämä tuki eroasiakkaille), mitä työtä aloitetaan tekemään syksyllä 2018. 

• Arvioitava myös tarvitaanko esim. omaa Eron ensiapu –pistettä tai Vanhemman neuvo –
ohjaajaa. 

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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4. Eroasiakkaan palvelut/ Ulla Toivonen

Juurruttamistoimet vuosille 2019-2020

Työryhmä yhdistetään vanhemmuuden ja parisuhteen työryhmän kanssa 
yhteiseksi? Työskentelyn hyvä jatkua informaation jakamiseksi sekä 
kehittämistoimien suuntaamiseksi. Suunnitellaan sähköinen palvelu kuntalaisille, 
josta joustavasti ja nopeasti löydettävissä eroon liittyvää tietoa sekä paikallisten 
että seudullisten toimijoiden yhteystiedot ja palvelutarjonta. 

Juurruttamisestavastaava henkilö (nimi ja yhteystiedot) Ulla Toivonen

Juurruttamisen suunniteltu aikataulu

Tarvitaanko kunnassa tukea juurruttamisen onnistumiseksi? Mitä?

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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4. Erotyöryhmän tuottamat ohjeistukset vanhemmalle ja työntekijälle

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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5. EHKÄISEVÄ VÄKIVALTATYÖ / Ulla Toivonen

Tavoitteena: ehkäisevän väkivaltatyön laajempi käyttöönotto 
Nokialla. Tavoitteena tavoittaa kaikki työyhteisöt. 

Lyhyt kuvaus kehittämisen etenemisestä hankkeen aikana 
2017-2018

• Nokialla Setlementin kautta lähisuhdeväkivaltakoulutusta 2x 
syksyn 2017 aikana. 

• Syksyllä 2018 pilotoitu EPRAS-koulutusta 
lähisuhdeväkivallan tunnistamisen ja siihen puuttumisen 
tukemiseksi. Koulutukseen osallistunut n. 40 perusturvan 
työntekijää. 

• Setlementin perheväkivaltayksikön työryhmä vieraillut Nokian 
perhekeskuksessa 06/2018. Yhteistyötä 
perheväkivaltatilanteissa pyritty kehittämään perhekeskuksen 
ja sosiaalitoimen kesken tapaamisessa 08/2018. Kuntaan 
luotu kirjalliset toimintaohjeet? 

• Pekessä väkivalta- ja päihdekysymykset kaikille 
ilmoittautuessa. 

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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5. EHKÄISEVÄ VÄKIVALTATYÖ / Ulla Toivonen

Juurruttamistoimet vuosille 2019-2020

Toimintaohjeistusten, lomakkeiden ja auttavien tahojen yhteystietojen eteenpäin 
välittäminen säännöllisesti. Myös sähköisiin palveluihin tieto auttavista tahoista 
helposti löydettäväksi. 

EPRAS-koulutuksen lisääminen? 

MARAK-toimintamallin kehittäminen ( ei päätöstä)

Juurruttamisesta vastaava henkilö (nimi ja yhteystiedot) Ulla/Salla

Juurruttamisen suunniteltu aikataulu

Tarvitaanko kunnassa tukea juurruttamisen onnistumiseksi? Mitä?

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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EPRAS

Enhancing Professional Skills and Raising Awareness on Domestic Violence, 

Violence Against Women and Shelter Services (EPRAS-projekti)

EU-rahoitteisessa EPRAS–projektissa (2017–2019) kehitetään ja 

pilotoidaan verkkopohjainen koulutusohjelma ammattilaisten 

(sosiaali- ja terveydenhuollon sekä poliisin) osaamisen ja tiedon 

lisäämiseksi lähisuhdeväkivallasta, naisiin kohdistuvasta 

väkivallasta, turvakotipalveluista ja niihin ohjaamisesta. Projektin 

aikana järjestetään myös väestölle suunnattu kampanja tiedon 

lisäämiseksi lähisuhdeväkivaltailmiöstä ja turvakotipalveluista. 

Tavoitteena projektissa on ammattilaisten tiedon ja osaamisen 

lisääminen koulutuksen kautta sekä väestön tietoisuuden 

lisääminen ilmiöstä. Hankkeen toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos yhdessä Jyväskylän yliopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun 

kanssa.

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/enhancing-professional-skills-and-raising-awareness-on-domestic-violence-violence-against-women-and-shelter-services-epras-
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MARAK - moniammatillinen riskinarviointi

MARAK on Englannista lähtöisin oleva menetelmä, jolla pyritään auttamaan 
vakavaa parisuhdeväkivaltaa kokeneita uhreja tai sen uhan alla eläviä henkilöitä. 
Ideana on laatia moniammatillisessa työryhmässä väkivallan uhrille tai uhan alla 
elävälle henkilölle turvasuunnitelma ja tätä kautta parantaa tämän turvallisuutta.

Asiakkaat

MARAK on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat vakavaa parisuhdeväkivaltaa tai 
elävät sen uhan alla. Parisuhdeväkivalta voi olla fyysistä, henkistä tai 
seksuaalista, myös kunniaväkivaltatapaukset soveltuvat käsiteltäviksi. 
Väkivallan harjoittaja voi olla nykyinen tai entinen avio-/ avopuoliso tai 
seurustelukumppani.

Tavoite

Tavoitteena on, että parisuhdeväkivalta ja sen uhka loppuu ja että uhri saa 
tarvitsemansa avun ammattilaisilta/viranomaisilta yhdellä ilmoituksella 
mahdollisimman helposti, nopeasti sekä yksinkertaisesti.

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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6. JOHTAMISEN JA KOORDINAATION RAKENTEET/ Annina Alhonmäki

Lyhyt kuvaus lähtötilanteesta hankkeen alussa tammikuussa 2017

• Palvelut olleet hajanaisemmin kuin nyt.

Lyhyt kuvauskehittämisen etenemisestä hankkeen aikana 2017-2018
• Sote, sivistyspalveluiden, MLL sekä seurakunnan yhteistyössä tavoitteet kirkastuneet ja työtä 

opittu tekemään yhdessä esim. vauvacafe. 

- Kouluterveyskysely

- Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimus, 4v lasten ja perheiden tiedonkeruu 

- Asiakas- ja palvelukokemusmittari

- Huoltajakysely varhaiskasvatuksessa

- Vaikuta –kysely

- Hyvinvointikioski NOSTE

Juurruttamistoimet vuosille 2019-2020
• Talousarvioon 2019: perhekeskustoimintamallin juurruttamistyötä aloitetaan suunnitelman 

pohjalta

• Kunnan laperyhmä ja alatyöryhmät sekä lape ohjausryhmä jatkaa.

• Agentit jatkavat työtään. MIKÄ ON AGENTIN TYÖPANOS JA  MONTAKO AGENTTIA ENSI 
VUODELLE? Millä työpanoksella voi tehdä agentin töitä/ pois asiakastyöstä

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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6. JOHTAMISEN JA KOORDINAATION RAKENTEET/ Annina Alhonmäki

Juurruttamisesta vastaava henkilö (nimi ja yhteystiedot)
• Hyvinvointiryhmän pj. Pauliina Pikka

Juurruttamisen suunniteltu aikataulu
• Vuosi 2019

Tarvitaanko kunnassa tukea juurruttamisen onnistumiseksi? Mitä?

• Kyllä, kaikki tuki otetaan vastaan.

• Kuntatason palveluiden ja erityispalveluiden nivominen yhteen.

• Yhteistyön tekeminen järjestöjen ja seurakunnan kanssa, päällekkäiset palvelut.
(Lapsiperheiden toimintakalenteri)

• Mitä tukea saatavilla?

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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7.MONITOIMIJAINEN YHTEISTYÖ ASIAKASTYÖSSÄ/ Anne Kemppainen

Lyhyt kuvaus lähtötilanteesta hankkeen alussa tammikuussa 2017

• Monitoimijaiset verkostotapaamiset mm. pilttitiimi eli pikkulapsitiimi perhekeskuksessa. 

• Yhteisöllinen ja yksilöllinen oppilashuolto, muut moniammatilliset tiimit. 

• Laajojen terveystarkastusten yhteydessä kerättävien tietojen jakaminen ennalta 
sovittujen tahojen kanssa

• Lasten- ja nuorten palveluissa tehdään yhteistyötä järjestöjen ja seurakunnan kanssa 
mm. vauvakahvila, perheliikkis, kohtaamispaikat. 

Lyhyt kuvauskehittämisen etenemisestä hankkeen aikana 2017-2018

• Neuvolan toimesta aloitettu (imetyspoli)  terveydenhoitaja tavattavissa  2xkk MLL:n 
avoimissa päiväkodeissa

• Malli monitoimijaisesta perhevalmennuksesta kehitetty ja otettu käyttöön syksyllä 2018

• Vuoden 2018 aikana kehitetty mallia nokialaisen neuvola-asiakkaan päihdehoitopolusta 
(Päiväperho yhteistyötahona) Anne Kemppainen, Helvi Ulvila, Elina Kekki, Anu 
Kuparinen, Mira Mäkipää, Mirja Miikki, Saara Inna, Sirpa Koskinen, Tuula Vilkko, Leena 
Mattila ja Päiväperhon henkilökuntaa

• Vauvacafe yhteistyössä seurakunnan kanssa

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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7.MONITOIMIJAINEN YHTEISTYÖ ASIAKASTYÖSSÄ/ Anne Kemppainen

Juurruttamistoimet vuosille 2019-2020

Jatketaan hankkeen aikana kehitettyjä monitoimijaisen yhteistyön menetelmiä. 
Näistä tiedottaminen ja markkinointi erityisenä tehtävänä.

Juurruttamisesta vastaava henkilö (nimi ja yhteystiedot)

Neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osastonhoitaja, perhepalveluiden 
esimiehet, Nepsy ja yhteiskirjaamispohja osalta Jaana Koivisto

Juurruttamisen suunniteltu aikataulu

2018-2020

Tarvitaanko kunnassa tukea juurruttamisen onnistumiseksi? Mitä?

Mahdollinen tiedottamisen tuki.

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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8. AGENTIT JA AVAINHENKILÖT

Miten perhekeskustoimintamallin kehittämiseksi 
käynnistetty työ jatkuu vuoden 2018 jälkeen? Millaista 
keskustelua kunnassa on käyty tästä kysymyksestä?

- Agentit ja avainhenkilöt olemassa palvellakseen verkoston 
ammattilaisia, rooli muotoutumassa

- Ammattilaisten apuna siirtymävaiheessa: tuntevat 
asiakkaan polut, yhteistyökumppanit ym.

- ”Avainhenkilölista” Virtaan? Jaana voi päivittää.

Siltaamissuunnitelma

- Perhekeskusvalmennuksessa Tamkissa Nokian ryhmä 
valitsi Avainhenkilöverkoston koulutuksessa koostettavaksi 
tehtäväksi.

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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9. LUO LUOTTAMUSTA, SUOJELE LASTA – koulutus / Anne Kemppainen

Lyhyt kuvaus lähtötilanteesta hankkeen alussa 
tammikuussa 2017

Lähtötilanteessa verkkokurssista ei oltu kuultu eikä siitä 
tiedetty.

Lyhyt kuvauskehittämisen etenemisestä hankkeen 
aikana 2017-2018

Neuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osastonhoitaja 
perehtyi verkkokurssiin ja suunnitteli kurssin toteutuksen 
neuvolan terveydenhoitajien koulutuskokonaisuudeksi. 
Nokian Lape-pilottiryhmä antoi tukensa toteutusidealle. 

Juurruttamistoimet vuosille 2019-2020

Tarvitaan poikkihallinnollinen päätös siitä, ketkä koulutuksen 
käyvät ja miten opittua tietoa hyödynnetään yksiköissä ja 
monialaisessa yhteistyössä. Syksyllä 2018 Lape-ryhmäläiset 
esittelevät verkkokurssia perusturvan ja sivistyspalveluiden 
esimiehille. Esittely sähköpostiviestinä + liitteinä?

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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9. LUO LUOTTAMUSTA, SUOJELE LASTA – koulutus / Anne Kemppainen

• Juurruttamisesta vastaava henkilö (nimi ja yhteystiedot) 
Perusturvapalveluiden ja sivistyspalveluiden johtaja tekevät 
päätöksen verkkokurssin käyttöön otosta, laajuudesta ja työajan 
käytöstä (koulutuksen kesto noin 6-8h). Tämän lisäksi työaikaa 
uusien toimintamallien suunnitteluun ja käynnistämiseen. Onko 
talousarvioasia? Juurruttamisesta vastaavat yksiköiden 
esimiehet sen jälkeen, kun päätös toimintatavasta on tehty.

Juurruttamisen suunniteltu aikataulu

Päätös koulutuksen käyttöönotosta tehdään 2019 ja kirjataan se 
mahdollisesti 2020 talousarvioon. Päätöksen jälkeen yksiköiden 
esimiehet kouluttautuvat ja kouluttavat oman yksikkönsä. 
Odotamme THL:n linjausta.

Tarvitaanko kunnassa tukea juurruttamisen onnistumiseksi? 
Mitä?

Tarvitaan henkilö kouluttamaan esimiehet. Koulutuskertoja tarvitaan 
useita, kokemuksesta ryhmän maksimikoko olisi noin 10-15 
henkilöä, jotta koulutuksen hengen mukaisesti syntyy keskustelua ja 

näin toimintaa päästään kehittämään.

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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7. MONITOIMIJAINEN YHTEISTYÖ ASIAKASTYÖSSÄ / Jaana Koivisto

• Nepsy-pilotti

- Yhteisneuvottelulomake

- ADHD-hoitoketjun toimijajoukon laajentaminen, on jo hyvin kouluilla tiedossa. 
Pekeen ei enää tule lähetteitä näissä asioissa.

- Nepsy-lainaamo avautuu syksyn aikana kirjastoon

- Nepsy-osaamisen kartoittaminen  kysely kevään 2018 tehty.

- Nepsy-luentoja keväällä, Tuula Veko ja Tuuli Vattulainen suunnittelevat

- Nepsyvalmentajien koulutus, Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, 25 
op, hinta noin 2000€. Voisiko Nokialla kouluttaa omia valmentajia?

- Opetuspuolelta kolme opettajaa Osakkeen Nepsy-koulutuksessa. Hyödynnetään 
myöhemmin Nokian paikallisessa koulutuksessa

- Ensitieto-infot tärkeitä vanhemmille

Viedään ensi vuoden talousarvioon koulutuksia nepsyasioissa. Onko hoidettu?

• Tarvetta koulutusta ammattilaisille, vanhemmille, lapsille ja nuorille. Nepsy pilotin 
työryhmä: Jaana Koivisto, Marjatta Mattila, Heli Alvinen, Anu Tapio, Ulla Einola-
Vikman, Teija Ruuhikorpi.

Pirkmaan LAPE projektiryhmä
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10. NOPEAN AVUN SAAMISEN POLUT /Merja Jokela

Lyhyt kuvaus lähtötilanteesta hankkeen alussa 
tammikuussa 2017

• Terveyskeskus, päivystys Kriisiryhmä

Lyhyt kuvauskehittämisen etenemisestä hankkeen 
aikana 2017-2018

• Pyydä Apua- nappi, linkki laitettu Wilmaan!

• Peken päivystyspuhelin ma-pe klo 10-12

• Tiedottaminen esim. sosiaalihuoltolain mukaisesta lapsiperheiden 
kotipalvelusta (palvelutarpeen arviointi)

• Klinik pro –hoidontarpeen arviointi, lisätään mainontaa ja lisätään 
takaisinsoittopalveluun

• Hyvinvointikioski NOSTE

• kohtaamispaikat (kaupunki, srk, MLL:n Nokian yhd.)

• Pyydä apua –napin linkki laitettu Wilmaan!

• Snapchat-kokeilu (kouluterveydenhoitajat, neuvolan perhetyöntekijä, 
nopea perhetyö). Tämä kokeilu jatkuu syksyllä. 

• Srk LapsiArkki – moniammatillinen tiimi

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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10. NOPEAN AVUN SAAMISEN POLUT /Merja Jokela

Juurruttamistoimet vuosille 2019-2020
• Pyydä Apua-napista informoimista lisää

• VideoVisit

• Toimitetaan kunnan, järjestöjen ja seurakunnan toiminnasta paperilla tiedotteet toimipisteiden 
seinille tai sähköinen viestintäkanava

Juurruttamisesta vastaava henkilö (nimi ja yhteystiedot)

Juurruttamisen suunniteltu aikataulu

Tarvitaanko kunnassa tukea juurruttamisen onnistumiseksi? Mitä?

työryhmä, jossa Anu Tapio, Tiina Alakoski ja Merja Jokela. 

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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11. KOHTAAMISPAIKKA / Merja Jokela

Lyhyt kuvaus lähtötilanteesta hankkeen alussa 
tammikuussa 2017

• MLL:n Nokian Yhdistys ry:  Tuutikki jaTäpinä avoimet päiväkodit 

• SPR:n tiloissa Nokian Mammojen perhetapaamiset 1 x kk.

• SRK:n perhekerhot (5 paikkaa, 1 x vk) ja nuorten toiminta pappilassa

• kaupungin nuorisotyö

Lyhyt kuvauskehittämisen etenemisestä hankkeen 
aikana 2017-2018

• Ydin asia on löytää kaupungin alueelta keskeisellä paikalla oleva 
kohtaamispaikka, joka on kaikille toimijoille avoin, maksuton ja 
ikärajaton. Tuo yhteen kaikki toimijat ja palvelut sinne, missä ihmiset 
jo luonnostaan asioivat ja ovat. 

• Seurakunnan paikat: Vauvacafé: Maanantaisin Maatialan
pappilassa klo 13–15. Tervetuloa alle vuoden ikäisen esikoisvauvan 
vanhemmat ja odottavat äidit. Kahvitarjoilu. Yhteistyössä Nokian 
neuvolan kanssa

• Kunnan ammattilaiset jalkautuneet kohtaamispaikkoihin

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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11. KOHTAAMISPAIKKA / Merja Jokela

Juurruttamistoimet vuosille 2019–2020

Kohtaamispaikka 2018 loppuu MLL Tuutikki / Täpinä, johon vierailijoita 
eritoimijoista

2018 kohtaamispaikka toiminta jatkuu MLL Täpinä / Tuutikki tai sitten kaupungin 
omassa paikassa esim. Lähitori Setorissa ja erityisesti varhaisnuorten ja 
nuorten osalta vapaa-aikapalveluiden nuorisotiloilla

Uusi kirjasto - kulttuuritalo hyödynnetään sen valmistuttua yhteisenä 
kohtaamispaikkana. Sen etuina on mm: keskeinen paikka, esteetön, ”terve” -
rakennus ja se on luontainen kohtaamis - ja kokoontumispaikka erilaisille 
ikäryhmille

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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11. KOHTAAMISPAIKKA / Merja Jokela

Toimintaa tuottavat jatkossakin yhteistyössä kaupunki, seurakunta ja järjestöt.

Toimijoista kootaan ohjausryhmä koordinoimaan toimintaa

Tavoitteena on, että uudessa rakennuksessa toimiva kohtaamispaikka tulee 
täydentämään jo olemassa olevia palveluja ja eri toimijoiden omat 
kohtaamispaikat jatkavat edelleen toimintaansa.

Juurruttamisestavastaava henkilö (nimi ja yhteystiedot)

Luotava toimiva ”johtoryhmä”, jossa ovat edustettuina kaikki tarvittavat tahot -> 
syntyy yhteinen arvopohja, sitoutuminen ja toimintakulttuuri. Merja, Sari 
Tenhunen, Tiina Alakoski, Anu Tapio, Nokian mammat.

Toiminnan merkityksellisyyden ”jalkauttaminen” kaikille tasoille

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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11. KOHTAAMISPAIKKA / Merja Jokela

Tarvitaanko kunnassa tukea juurruttamisen onnistumiseksi? Mitä?

Tarvitaan ainakin: 

Juurruttamisvastaavien tapaamisia seutukunnallisesti, 

ideointia, kokemusten jakamista ja eri palveluiden henkilöstön kouluttamista 
kohtaamispaikka -ajatteluun (esim. kirjaston henkilöstölle uusi asia jne…). 

Toimintakulttuurin ja ajattelun muutosta sekä sitoutumista kaikilla tasoilla

Pelinsäännöt

työryhmä, jossa Anu Tapio, Tiina Alakoski ja Merja Jokela. 

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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12. YHDYSPINNAT ERITYISTASON PALVELUIHIN / Anne Kemppainen

Lyhyt kuvaus lähtötilanteesta hankkeen alussa tammikuussa 2017

Selkeät rakenteet yhdyspinnoista erityistason palveluihin ovat osin puutteelliset. 
Yhdyspintoja on lukemattomia. Nokialla päädytty pilotoimaan yhdyspintoja 
erityistason palveluihin Päiväperho-pilotin avulla.

Lyhyt kuvaus kehittämisen etenemisestä hankkeen aikana 2017-2018

Käynnistetty Päiväperho-pilottia päihdeperheiden hoidon tukemiseksi. Tähän 
liittyen koulutettu terveydenhoitajia, neuvolalääkäri ja sosiaalityöntekijöitä. 

Lastenpsykiatrian konsultaatioryhmä saatavilla.

Juurruttamistoimet vuosille 2019-2020

Nokialle ollaan parhaillaan rakentamassa kunnan sisäistä päihdeasiakkaan 
hoitopolkua neuvola-asiakkaille. Käyttöönoton tavoite vuonna 2019.

• Lastenpsykiatrian konsultaatioryhmästä tiedon jakamista ammattilaisille. 
Lasten –ja nuorten mielenterveystyön palveluverkko, kouluterveydenhoitajat 
tutustuvat keväällä yhdessä.

LINKKI

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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12. YHDYSPINNAT ERITYISTASON PALVELUIHIN / Anne Kemppainen

Juurruttamisesta vastaava henkilö (nimi ja yhteystiedot)

Neuvolatyön osastonhoitaja, Lape-työryhmä sekä päihdemallin 
rakentamiseen osallistuvat henkilöt

Juurruttamisen suunniteltu aikataulu

Neuvola-asiakkaan päihdehoitopolku otetaan käyttöön 2019 
vuoden aikana.

Tarvitaanko kunnassa tukea juurruttamisen 
onnistumiseksi? Mitä?

Halutaan saada tietoa toimivista yhdyspinnoista erityistason 
palveluihin muissa kunnissa (benchmarking)

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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13. YHDYSPINNAT AIKUISTEN PALVELUIHIN / Mirva Levä

Lyhyt kuvaus lähtötilanteesta hankkeen alussa tammikuussa 2017

• Yhdyspinnoilla aikuisten palveluissa tehdään jo monessa asiassa yhteistyötä ja toimivia 
käytänteitä on olemassa. Nuorten 18-20 –vuotiaiden kiinnittyminen 
mielenterveyspalveluihin kehitettävä asia.

• Tällä hetkellä ikäraja Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaaksi on 18-vuotta.

• Nuori siirtyy palvelusta toiseen lähetteellä, esim. perhekeskuksen nuorisotiimistä 
Mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

Lyhyt kuvaus kehittämisen etenemisestä hankkeen aikana 2017-2018

• Nokialla koottiin työryhmä, joka pohti yhdyspintoja aikuisten tason palveluissa.
Työryhmän jäsenet olivat Terhi Leskinen, Kaisa Männistö, Päivi Hakanen, Tuija 
Pirhonen, Salla-Maria Lehtinen ja Mirva Levä

• Työryhmä kirjasi tämän hetkiset toimivat käytänteet ja kehitysehdotukset omilta 
palvelualueilta ja rajapinnoilta kaikille toimijoille tiedoksi, asiakasnäkökulma huomioiden.

• Nuorille 18-20 vuotiaille tehtiin kysely webropol:in kautta syyskuussa 2018, selvitettiin 
asiakasnäkökulmaa palveluissa. Vastauksia kyselyyn tuli vähän ja vastauksien vähyyden 
vuoksi kyselyn tulosten analysointi ei ollut mahdollista.

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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13. YHDYSPINNAT AIKUISTEN PALVELUIHIN / Mirva Levä

Juurruttamistoimet vuosille 2019-2020

• Tällä hetkellä ikäraja Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaaksi on 18-
vuotta.Työryhmä ehdottaa, jotta ikärajassa voitaisiin joustaa tapauskohtaisesti 
ja harkinnanvaraisesti. Jos nuori on jo perhekeskuksen nuorisotiimin asiakas, 
voisi hän jatkaa nuorisotiimin asiakkaana 19-vuoteen ikävuoteen saakka. Mikäli 
nuori ohjautuu 18-vuotiaana uudeksi asiakkaaksi, hänet ohjataan suoraan 
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaaksi. Perusteluna ehdotukseen 
jatkuvuusajattelu ja hoitoaikojen mahdollinen lyhentyminen. Tähän 
Hyvinvointiryhmän päätös.

• Nuorten siirtyminen palvelusta toiseen tapahtuu jatkossa työntekijän 
saattamana. Uudesta käytännöstä on sovittu perhekeskuksen ja mielenterveys-
ja päihdepalveluiden välillä.

• Jatkossa agenttina Kaisa Männistö?

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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14. LAPSET PUHEEKSI –TOIMINTAMALLI / Mirva Levä/Tuula Veko 

Lyhyt kuvaus lähtötilanteesta hankkeen alussa tammikuussa 2017

• LP-keskustelu ei ole käytössä nokialaisissa palveluissa. Lapset puheeksi-interventiota käytetty 
jonkin verran mielenterveyskeskuksessa ja perhekeskuksessa. Edellisen kerran näihin koulutettu 
2010-luvun tietämillä.

• Mielenterveys- ja päihdepalveluiden työntekijöistä jo osa kouluttautunut aikaisemmin

Lyhyt kuvaus kehittämisen etenemisestä hankkeen aikana 2017-2018

• LP-keskustelun peruskoulutukseen osallistunut 8 nokialaista kevään aikana. Yksi tt osallistunut 
kouluttajakoulutukseen. Koulutuksen jälkeen menetelmä jonkin verran käytössä 
perhekeskustyössä.

• Syksyllä 2018 nokialaisille oma koulutus, tähän ilmoittautunut 5 tt.ää lähinnä varhaiskasvatuksesta, 
sitä myötä käytön harjoittelua varhaiskasvatuksessa. Mahdollisuus osallistua myös Lempäälän 
kanssa yhteistyönä järjestettävään koulutukseen.

Juurruttamistoimet vuosille 2019-2020

• Kaksi koulutusta vuodessa yhteistyössä Lempäälän kanssa. Tarvittaessa järjestetään Nokialla 
omaa koulutusta esim. varhaiskasvatukselle. Käytännön työhön menetelmän käyttöönotto 
vähitellen.

• Koulutusta erityisesti aikuisten palveluihin

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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14. LAPSET PUHEEKSI –TOIMINTAMALLI / Mirva Levä/Tuula Veko

Juurruttamisesta vastaava henkilö (nimi ja yhteystiedot)

• Jokaiselle palvelualueelle oma vastuuihminen juurruttamisesta, Tuula Veko

Juurruttamisen suunniteltu aikataulu

• Kevään koulutukset (2)  2-4/2019 Nokialla, kouluttajat Tuula Veko ja 
Lempäälästä tt.

• Menetelmän levitessä mahdollisesti työnohjauksellinen tapaaminen kerran 
lukukaudessa?

Tarvitaanko kunnassa tukea juurruttamisen onnistumiseksi? Mitä?

• Työaikaresurssit koulutukseen osallistumiseen ja koulutuksen 
pitämiseen nykyisellään eivät meinaa riittää.

• VIELÄ KOULUTTAJAKOULUTUKSIA? Jatkuuko koulutukset syksyllä?

• Meille omat kouluttajat!

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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Lapset puheeksi- toimintamenetelmä

Lapset puheeksi -työmenetelmien tarkoituksena on tukea lapsen hyvää, 
toimivaa arkea ja ehkäistä ongelmia. Lapset puheeksi- työ perustuu 
ymmärrykseen lapsen pärjäävyydestä, joka muodostuu arjessa olevista lapsen 
suojaavista tekijöistä.

Lapset puheeksi työmenetelmä on kaksiportainen ja siihen kuuluu Lapset 
puheeksi– keskustelu ja – Neuvonpito. Lapset puheeksi menetelmää voidaan 
käyttää erilaissa lapsen ja perheen tilanteissa. Keskustelu voidaan käydä 
universaalina ennaltaehkäisevänä menetelmänä tai kohdistetusti silloin kun 
perheiden elämässä on muutoksia, kuten vanhemman sairastuminen. Kolmas 
menetelmän käyttö alue on silloin, kun lapsen tai perheen elämässä on 
haasteita ja huolia.

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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Lapset puheeksi- toimintamenetelmä

Lapset puheeksi keskustelu

Menetelmien toteutus on käytännössä yksinkertaista. Lapsen ja/ tai vanhempien ja 
kehitysympäristön työntekijän, palveluohjaajan tai erityispalveluiden toimijan välinen 
yhteinen työskentely alkaa Lapset puheeksi- keskustelusta. Lapsi/nuori, vanhempi ja 
varhaiskasvatuksen työntekijä tai opettaja keskustelevat lapsen arjesta kotona ja 
kehitysympäristössä. Keskustelussa kartoitetaan lapsen/nuoren suojaavia tekijöitä eli 
vahvuuksia sekä pärjäävyyttä uhkaavia tekijöitä eli haavoittuvuuksia. Tarvittaessa 
keskustelun lopuksi tehdään toimintasuunnitelma arjen tueksi.

Neuvonpito

Mikäli lapsi tarvitsee arkeen enemmän tukea, käynnistetään neuvonpito, joka toimii 
yhteistyön alustana. Siihen kutsutaan vanhempien ja työntekijöiden yhdessä nimeämät 
perheen oman ja viranomaisverkoston jäsenet. Neuvonpidossa suunnitellaan, mitä kukin 
verkoston jäsen voi tehdä huolen helpottamiseksi tai lasta suojaavien tekijöiden 
vahvistamiseksi yhdessä määriteltynä aikana (esim.4 viikkoa).

Jokaisen osallistujan esiin tuomat toimintamahdollisuudet kirjataan konkreettisina 
tekoina. Seuraavassa neuvonpidossa arvioidaan suunnitelmien toteutumista ja 
vaikutuksia sekä tehdään uusi suunnitelma seuraavaksi ajanjaksoksi. Perheen saama 
tuki näyttäytyy lapselle arjessa konkreettisina tekoina.

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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15. SÄHKÖISET PALVELUT / Jaana Koivisto

Lyhyt kuvaus lähtötilanteesta hankkeen alussa tammikuussa 2017

• Sähköinen ajanvaraus: neuvola, kouluterveydenhuolto, Pyydä apua-
nappi, iPana-sähköinen äitiyskortti, Skype, WhatsApp, etäasiointi 
KELAn kanssa

• Perhepalveluissa käytössä Facebook sivut.

Lyhyt kuvauskehittämisen etenemisestä hankkeen aikana 2017-2018

• Perheohjaus Facebook ja Snapchat, yhdellä koululla Snapchat, 
Klinik, Videovisit, Tulka

Juurruttamistoimet vuosille 2019-2020

• Tiedottamisen/markkinoinnin tärkeys korostuu, jotta asiakkaat tietävät 
uusista palvelumuodoista. Tulkan käyttöä tarkoitus laajentaa. Voisiko 
olla Nokian kaupungin kouluterveydenhuollon facebook-sivut, jolloin 
useampi th. voisi lisätä sivuille ajankohtaista tietoa?

Juurruttamisesta vastaava henkilö (nimi ja yhteystiedot)

Jaana Koivisto

Juurruttamisen suunniteltu aikataulu

2019-2020

Tarvitaanko kunnassa tukea juurruttamisen onnistumiseksi? Mitä?

TEHDÄÄNKÖ SÄHKÖINEN ALUSTA?
Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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16. MONIKULTTUURISUUDEN HUOMIOIMINEN/Siltaamissuunnitelma

Lyhyt kuvaus lähtötilanteesta hankkeen alussa tammikuussa 2017

• Nokialla maahanmuuttajatyön koordinaattori

Lyhyt kuvauskehittämisen etenemisestä hankkeen aikana 2017-2018

• Työryhmä: Lumi Karjalainen, Soili Siivonen, Anna-Maria Toivonen, Niina 
Hakkarainen, Hanna Kiuru ja Mirva Levä

• Kehitettiin Tervetuloa Nokialle –yhteistapaamisen käytäntö

Juurruttamistoimet vuosille 2019-2020

• Jatkossa Nokialle muuttavien uusien maahanmuuttajataustaisten, monikulttuuristen 
perheiden osalta otetaan kokeiluun/käyttöön moniammatillinen Tervetuloa Nokialle -
yhteistapaaminen osana LAPE-hanketta. Maahanmuuttajataustaiselle perheelle 
järjestettävän tapaamisen tavoite on antaa tietoa palveluista ja toisaalta saada tietoa 
perheestä ja heidän mahdollisesta palvelutarpeestaan matalalla kynnyksellä.

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä



14.12.201841

16. MONIKULTTUURISUUDEN HUOMIOIMINEN/Siltaamissuunnitelma

Juurruttamisesta vastaava henkilö (nimi ja yhteystiedot)

Lumi Karjalainen

Juurruttamisen suunniteltu aikataulu

Tarvitaanko kunnassa tukea juurruttamisen onnistumiseksi? Mitä?

• Ei tarvita tukea tällä hetkellä

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä
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