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Toimiva lapsi ja perhe (TLP) -työn juuret

• V. 2001 Stakes/THL: kehittämis- ja 
tutkimushanke, johdossa 
emeritaprofessori lastenpsykiatri Tytti 
Solantaus

• Fokus v. 2001: Lasten häiriöiden 
ehkäisy

• Fokus v. 2010: Peruspalvelut mukaan 

• V. 2015:  TLP-työn kotipesäksi MIELI 
ry

TLP-työn päämääränä on

• Suotuisan kehityksen tukeminen –
lapsiväestön ja yksittäisten lasten 
osalta

• Hyvinvoinnin tukeminen, ongelmien 
ehkäisy, lapsen kuntoutumisen tuki

• Palvelujärjestelmän kehittäminen

• Rakenteet toiminnalle, jonka 
päämääränä on lapsen toimiva arki 
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Toimiva lapsi & perhe (TLP)  –työ sisältää
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Työmenetelmiä

• Lapset puheeksi

• Toimiva lapsi & perhe – perheinterventio

• Vertti –ryhmätoiminta

Koulutuskokonaisuuksia
• TLP -menetelmien (LP + perheinterventio) 

koulutus

• TLP –kouluttajakoulutus (LP + perheinterventio)

• Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus 

• Lapset puheeksi -kouluttajakoulutus

• Vertti-ryhmäohjaajakoulutus

Palvelujärjestelmän kehittämisen tuki

• Suunnitteluun, implementointiin, 
juurruttamiseen LP-
työssä/Palvelumallissa

Kouluttajaverkoston ylläpito ja tuki 
kouluttajille

• Futural kouluttajarekisteri, yli 500 
kouluttajaa

• Kouluttajaosaamisen ylläpito ja 
arviointityö
• Kouluttajakokoukset 2 x v.
• Materiaalipankki, verkkosivut

• Asiakaspalautteiden ja 
koulutuspalautteiden keruu 
hyvinvointialueittain
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Toimiva lapsi ja perhe –työn teoreettinen tausta
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• Ekologinen, transaktionaalinen näkemys lapsen kehityksestä ja kehityksen 
häiriintymisestä

• Lapsen kehitys ja pärjäävyys rakentuu tapahtuu arkisessa toiminnassa ja 
vuorovaikutuksessa kotona, päivähoidossa, koulussa ja vapaa-ajan ympäristössä 
(kehitysympäristöt)

• Kehitysympäristöt osallistuvat kehitykseen, ongelmien ehkäisyyn ja tarvittaessa 
korjaavaan toimintaan

• Pärjäävyys (resilience) tarkoittaa suotuisaa kehitystä, vaikka olisi kehitystä 
vaarantava tekijä tai olosuhde. Pärjäävyys syntyy yksilön ja ympäristön 
vuorovaikutuksesta, eikä ole yksilön ominaisuus

• Pyrkimyksenä on tukea lapsen kehitystä ja ehkäistä häiriöitä yhteistyössä 
vanhempien kanssa



Lapset puheeksi -
menetelmä
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Lapset puheeksi -keskustelu

Lapset puheeksi -neuvonpito

Tavataan 1-2 kertaa
ja tehdään toimintasuunnitelma.

Kun LP-keskustelussa tunnistetaan lisätuen tarpeita,
järjestetään neuvonpito. Toiminnallista verkostotyötä, jossa
huoltajat ovat asianomistajia.

Menetelmä antaa vanhemmalle ja työntekijälle
ymmärryksen  lapsen pärjäämisestä ja
mahdollisuuksista tukea lapsen
kehitystä. Työntekijä keskustelee ja
arvioi yhdessä huoltajien kanssa, 
tukevatko arkiset asiat lapsen kehitystä
hänen kehitysympäristöissään.

Vahvuus= sujuu tavallisesti
Haavoittuvuus= saattaa vaarantaa lapsen
kehityksen jos mitään ei tehdä



LP lapsen kehitysympäristöissä
▪ Kun LP toteutetaan huoltajan kanssa sijaishuollossa, 

koulussa  varhaiskasvatuksessa, on keskustelussa  
mukana varhaiskasvattaja, opettaja tai sijaiskasvattaja 
sekä tilanteesta riippuen lapsi tai nuori itse.

▪ Kaikilla aikuisilla on arkipäivän tuntemus ja vastuu 
lapsesta/nuoresta.

LP palveluissa
▪ Kun Lp toteutetaan aikuisten ja lasten/nuorten 

palveluissa, on keskustelussa mukana huoltaja ja kyseinen 
työntekijä

▪ Työntekijällä ei ole arkipäivän tuntemusta eikä vastuuta 
lapsesta/nuoresta.

Lapsen osallistuminen
▪ LP aikuisten palveluissa: lapsi ei ole mukana

Vanhemmat puhuvat myös omista ongelmistaan

▪ Lapsi varhaiskasvatuksessa ja koulussa:
Lapsi on tervetullut, keskustellaan lapsen arkipäivästä

Tietyt ehdot lapsen osallistumiselle:
1. Lapsi on itse halukas, samoin huoltaja(t)
2. Lapsi on täysvaltainen keskustelija
3. Tilanteen on oltava rakentava lapselle
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Lapset puheeksi -palvelumalli
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• Lapset puheeksi –palvelumalli tarkoittaa LP:n toimintaperiaatteille 
pohjautuvaa palvelurakennetta ja sen toimintaa

• LP-palvelumallissa lapsen toimiva arki on nostettu eri  toimijoiden ja 
organisaatioiden yhteiseksi asiaksi ja yhteiseksi tavoitteeksi

• Kaikki toimijat so-te-si sitoutuvat samaan päämäärään  tukemaan lasten ja 
nuorten sujuvaa arkea ja toiminnalle rakennetaan infrastruktuuri. 

• LP –palvelumalli pyrkii ratkaisemaan tavanomaisessa 
verkostotyöskentelyssä olevia ongelmia, joita ovat toimintaa ohjaavan 
johdon ja yhteisen ja konkreettisen päämäärän puuttuminen. 
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Toimiva lapsi ja perhe –työn historia Satakunnassa
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• V. 2005 : Toimeksi –hanke, aikuisten mielenterveys- ja 
päihdepalveluihin koulutettiin TLP-perheintervention osaajia

• V. 2012 Kaste-ohjelma, Länsi 2012 -hanke: Aikuispotilaan 
lapsiomaisten huomioiminen psykiatriassa ja kuntien 
peruspalveluissa LP-menetelmän avulla

• V. 2014 Kaste-ohjelma, Pois syrjästä -hanke: LP-menetelmän 
levittäminen aikuisten erikoissairaanhoitoon,  kuntien 
peruspalveluihin ja järjestöihin. LP-kouluttajakoulutukset ja 
menetelmäkoulutukset (yli 300 menetelmäosaajaa)

• V. 2016 LAPE-ohjelma ja Kasvun tuki: LP-menetelmän 
juurruttaminen jatkuu, perhekeskusten kehittäminen, LP-
kouluttajakoulutus



Kiitos
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