
NEPSY-VALMENNUS HAMINASSA: 
 

 Valmentajia kuusi. 
 Jonossa 11 lasta tai nuorta. Jonossa olijoista moni on laittanut hakemuksen jo 

maaliskuussa 2018 eikä valmennusta ole pystytty aloittamaan.  
 

 Kaikilla valmentajilla ainakin yksi valmennettava tällä hetkellä. Itselläni (Riikka Nieminen) 
on kolme. Yksi kohta päättyvä, (josta selvisi eilen, että tulee myös jatkovalmennus), yksi 
juuri alkanut uusi valmennus ja yksi jatkovalmennus, joka alkaa tämän viikon torstaina 
11.10.2018. 
 

 Kuudesta valmentajasta kaksi siirtymässä Soteen, kaksi ajatellut lopettaa. Jatkossa 
varmasti olisi kaksi valmentajaa vuonna 2019. Soteen siirtyvistä toinen haluaisi jatkaa 
ja toinen voisi mahdollisesti olla kiinnostunut, mutta ei ole vielä varma.  
 

 
VANHEMPIEN, LASTEN JA NUORTEN PALAUTTEET VALMENNUKSESTA:  
 
 

 Valmennuksesta saatu palaute on erittäin hyvää tai hyvää.  
 Vanhempien kokemuksia palautteista nousee muun muassa seuraavia asioita: 

 
Lisääntynyt arjen sietäminen, elämänhallinnan tunne on lisääntynyt, on ymmärretty 
lapsen paikka perheessä sekä ruvettu ymmärtämään paremmin lapsen piirteitä, 
vanhemmuuden on koettu vahvistuvan, hyvän näkeminen lapsessa on lisääntynyt, 
tunteiden hallinta on lisääntynyt, äitiys on vahvistunut, vanhempien keskinäinen 
vuorovaikutus on parantunut, on pystytty asettamaan rajoja paremmin, uni ja ruoka-asiat 
ovat menneet eteenpäin, oma jaksaminen on lisääntynyt.  
 
Suuresta huolesta on siirrytty asteikossa siihen, että huoli on vähentynyt siedettävälle 
tasolle tai että huolta on vähän. Hyötyä valmennuksesta on koettu olevan erittäin paljon, 
paljon tai melko paljon. Valmennusta pääasiassa on tarjottu valmennettavien mielestä 
sopivassa vaiheessa, muutamissa koetaan, että olisi ollut hyvä jos valmennusta olisi 
tarjottu muutamaa vuotta aiemmin tai ennen koulun alkamista. Osassa koetaan, että 
jonossa on jouduttu olemaan liian pitkään. Vanhemmat ovat kokeneet saavansa myös 
vertaistukea valmentajalta. 
 
Nuoret kiittävät valmentajaa tsempeistä ja kannustuksesta sekä avusta sekä siitä, että 
valmentaja on hyväksynyt nuoren sellaisena kuin tämä on. On kiitetty, että on ollut 
kuuntelija.  Eräs nuori olisi kokenut, että olisi ollut hyvä, jos valmennusta olisi tarjottu heti 
toisen asteen alussa ja toinen koki, että olisi ollut hyvä jos valmennusta olisi tarjottu heti 
ammattikoulun jälkeen. Osa nuorista on kokenut valmennuksen olleen liian lyhyt ja sitä 
pitäisi olla enemmän. Yksi nuori halusi jatkovalmennuksen, koska koki, että juuri kun oli 
saatu asioita eteenpäin niin silloin valmennus loppui. Valmentaja koki myös jatkoajan 
tarpeelliseksi. 
 
Nuoret ovat kokeneet, että elämänhallinnan tunne on lisääntynyt sekä arkeen on tullut 
lisää jaksamista. Omaa vahvistumista on tullut sekä vuorovaikutus muiden kanssa on 
lisääntynyt. On tullut rohkeutta eikä pelkoja ole samalla lailla kuin ennen. Asioita on 
opittu, eikä ole pelottanut mennä enää hammaslääkäriin. On uskallettu kokeilla uusia 
asioita. Eräs nuori kokenut, että itselle oikeutetut äänikirjaoikeudet on ollut hieno asia, 
itse ei olisi osannut asiaa kirjastoon hoitaa. Valmentajan kanssa on ollut helpompi lähteä 
hoitamaan asioita ja saada sitä kautta uusia asioita elämään.  
 



 
 

 Vanhempien vapaassa palautteessa, jossa on saanut kertoa asioista ja myös antaa 
palautetta laajemmin valmennuksesta nousee seuraavia asioita: 
 
Valmentaja on saanut valmennuksen aikana enemmän tietoa lapsesta ja perheen 
tilanteesta, kuin mitä ammattilaiset kahden viikon osastojaksolla, koska valmennus 
suuntautuu kotiin, missä arjen haasteetkin ovat, jolloin lapsi uskaltaa käyttäytyä 
enemmän niin, että kaikki tunneskaalat näkyvät valmentajalle. Väsymyksen keskellä on 
ollut apua siitä, kun joku ulkopuolinen auttaa näkemään lapsen hyviä puolia ja taitoja, niin 
että itsekin muistaa välillä antaa lapselle positiivista palautetta.  
 
Muun palvelujärjestelmän paikkaaminen sekä yhteistyö muihin tahoihin, saimme jakson 
aikana tukihenkilön, koulun pienryhmäpaikan sekä omaishoidontuen. Valmentaja on 
auttanut näiden asioiden järjestelyssä ja nopeuttanut asioita olemalla yhteydessä mm. 
lastensuojeluun. Olen pystynyt ennakoimaan paremmin lapsen suuttumista. Aamutoimet 
sujuvat nyt paremmin. Valmennus oli mietitty juuri meidän perheelle ja meidän tarpeiden 
mukaan. Valmennus on ollut erittäin hyvää ja tullut tarpeeseen.  
 

 KEHITTÄMISIDEAT: Valmennus on liian lyhyt, pitäisi olla huomattavasti pidempi jakso. 
Voisi olla seurantatapaaminen, valmentajan näkeminen ilman lasta, jotta voi puhua 
aikuisten asioita ilman lapsen / nuoren läsnäoloa. Valmentajilla olisi hyvä olla lupa 
kuljettaa lasta / nuorta kaupungin vastuulla. Enemmän valmentajia, jotta apua saisi 
nopeammin. 
 

 
VALMENTAJIEN KOKEMUKSET VALMENTAMISESTA: 
 

 Vanhemmilta tai nuorilta saatu palaute on hyvää tai erittäin hyvää ja valmennus nähdään 
tosi tärkeänä. Valmentajan työtapa koetaan erilaiseksi kuin muissa tahoissa, lähempänä 
arkea, perhettä. Päästetään ja halutaan kotiin. 

 Valmennus koetaan antoisena ja palkitsevana työnä. 
 Koetaan, että valmentajan yhteistyö muihin tahoihin (lastensuojelu, koulut, päivähoito) 

toimii pääasiassa hyvin. 
 Valmennus on haastavaa, koetaan voimattomuutta, väsymystä, kuormittuvuutta. 
 Valmentajia liian vähän, jonossa olijoiden määrä ahdistaa ja koetaan, että jono palveluun 

pääsemiseen kuormittaa ja hankaloittaa perheen tilannetta. 
 Nepsy-valmennus ei ole oman työn ohella, ohimennen tehtävää työtä, vaan se vaatii 

tarkan perehtymisen, valmistelun ja raportoinnin. Perheiden -ja nuorten tilanteet 
haastavia. 

 Pitäisi pystyä vähän paremmin valitsemaan valmennettavan ikä siinä ketä lähtee 
valmentamaan. Oman ammattitaidon hyödyntäminen tässä!  
 

 
 
  



 
VALMENTAJIEN KEHITTÄMISIDEAT: 
 

 Valmennus liian lyhyt. Todella monella jatkovalmennuksia. Joillekin, mutta melko pienelle 
osalle valmennuksen kesto ja määrä toimii. 

 Korvaus melko pieni, korvausta ei saa valmennuspalautteiden tekemisestä, joissa 
helposti vierähtää tunti jos toinenkin. Moni valmentaja tekee palautteen töiden jälkeen 
töissä tai kotona omalla vapaa-ajalla. Lisäksi tulee puhelut sekä yhteistyöpalaverit, joissa 
menee helposti aikaa paljon. Yhteistyöpalaverit luetaan yhdeksi valmennuskerraksi, joka 
on valmennettavan tapaamisista pois.  

 Kokopäiväinen tai puolipäiväinen Nepsy-valmentaja Haminaan. 
 Työparityöskentely: vinkkejä toiselta kuinka voisi edetä sekä ajatusten vaihto. 
 Ei välttämättä kiinteää lukumäärää tapaamisiin. 
 Työnohjauksiin ja yhteistyötahojen tapaamisiin työaikaa.  
 Lupa kuskata asiakasta ja mahdollisuus käyttää rahaa yhteisiin tekemisiin. 
 Ryhmävalmennusta perheille huomioiden sekä lapset että vanhemmat. 
 Työnohjaus ehdoton! 
 Valmentajien ja asiakkaiden lomakkeiden yksinkertaistaminen ja osittain uudelleen 

muokkailu. 
 


