
LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ HUITTISISSA
- käytännön kokemuksia

• Ensimmäiset menetelmäkoulutukset keväällä 2015 
lastenneuvolan, varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen 
henkilöstölle. Sen jälkeen koulutuksia toteutettu yhden 
vuoden aikana 1 – 2. Viimeisimmässä koulutuksessa 
mukana oli myös työntekijöitä päihde- ja 
mielenterveypalveluista sekä kotisairaalasta.

• Ryhmistä on pyritty muodostamaan mahdollisimman 
moniammatillisia: tavoitteena tutustuminen sekä  
yhteistyön lujittuminen eri tahojen ammattilaisten 
kesken.

• Koulutettuja on tähän mennessä yhteensä n. 100



Lapset puheeksi menetelmän käytön 
tavoitteita:

• Lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen
• Peruspalveluiden ennaltaehkäisevän työn 

vahvistaminen – varhaisemmassa vaiheessa, 
lyhyempikestoisia, palveluohjausta

• Eri sektorien välisen yhteistyön kehittäminen   
(kaikilla yhteinen koulutus, kehitysympäristöjen 
yhteistyö)

• Selkeä yhtenäinen runko eri toimintaympäristöihin
• Lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon menot 

vähenevät



Lapset puheeksi menetelmä 
varhaiskasvatuksessa
• Tavoitteena on, että 3- vuotiaiden Vasu- keskustelut käydään Lapset puheeksi 

menetelmällä. Lapsen henkilökohtaiseen vasuun kirjataan asiat, jotka liittyvät 
varhaiskasvatuksessa toteutettaviin asioihin – miten henkilöstö toimii 
edistääkseen lapsen hyvinvointia, kasvua ja oppimista. Kirjaukset tehdään 
kohtaan ”Tavoitteita toiminnalle sekä toimenpiteitä ja menetelmiä tavoitteiden 
saavuttamiseksi”. Samassa kohdassa mainitaan myös keskustelun runkona 
käytetystä Lapset puheeksi- menetelmästä. 

• Lapset puheeksi keskustelu olisi myös hyvä käydä jokaisen perheen kanssa 
tutustumisen välineenä jo silloin, kun lapsi aloittaa päivähoidon                                 
(ei ole kuitenkaan ainakaan vielä toteutunut).

• Lapsen elämäntilanteen muutoksissa käytävät keskustelut:                                                                     
- vanhempien ero, sairastuminen, jokin muu muutostilanne perheessä, perheen 
muutto, huoli lapsen hyvinvoinnista tai kehityksestä, vanhemman jaksaminen / 
vanhemmuuteen liittyvät asiat. Tärkeää, että varhaiskasvatuksessa huomioidaan 
lapsen kokonaishyvinvoinnin merkitys hänen kykyynsä oppia asioita. 

• Perheen tilannetta kartoittavana keskusteluna silloin, kun perhe tarvitsee 
laajempaa apua ja tukea ennen asioiden viemistä Perhekeskuksen 
Lapsiperhetiimiin.  



Lapset puheeksi menetelmä lastenneuvolassa

- Äitiysneuvolassa n. 30 raskausviikolla

- Lastenneuvolassa 1,5 vuotiaana

- Perheen / lapsen tilanteen muuttuessa / huolen herätessä

- > tarvitaan lisätukea -> Lapsiperhetiimi

1. Esitellään perheelle tiimin toiminta

2. Tehdään neuvonpidon valmistelu, täytetään tiimin työlomake ja 
allekirjoitetaan se. Kartoitetaan lähiverkosto.

3. Varataan tiimiaika ja ilmoitetaan se perheelle.

4. Perhe ja vastuutyöntekijä tiimissä. Sovitaan ja kirjataan konkreettiset 
toimet ja sitoumukset lomakkeelle. Vastuutyöntekijä kirjaa 
lomakkeen ja lähettää sen perheelle ja työntekijöille, jotka aloittavat 
työskentelyn perheen kanssa.

5. Kantaan kirjataan sovitut toimenpiteet ja tilastoidaan käynniksi.



Varhaiskasvatuksen rooli Lapsiperhetiimissä

- Mikäli yhteisessä keskustelussa todetaan, etteivät siihen mennessä sovitut 
tukikeinot ole riittäviä ja perhe tarvitsee laajempaa moniammatillisen tukea, 
sovitaan yhdessä perheen kanssa asian viemisestä Perhekeskuksen 
Lapsiperhetiimiin ja samalla esitellään tiimin toiminta.  

- Suunnitellaan perheen kanssa asiat, jotka viedään tiimiin  erillisellä 
Lapsiperhetiimi- lomakkeella ja kartoitetaan lähipiirin toimintamahdollisuudet 
sekä mahdollinen mukana olo tiimin palaverissa.

- Selvitetään tiimin seuraava kokoontumisajankohta  tiimin vastuutyöntekijältä ja 
ilmoitetaan hänelle asiasta, joka järjestää asian tiimiin

- Perhe osallistuu tiimiin yhdessä varhaiskasvatuksen työntekijän kanssa                                         
(= vastuutyöntekijä). 

- Perheen/lapsen asia käsitellään tiimissä, sovitaan konkreettiset toimet ja 
sitoumukset ja vastuutyöntekijä kirjaa ne Lapsiperhetiimin lomakkeelle. Kopio 
lomakkeesta toimitetaan kaikille niille, jotka alkavat työskennellä perheen 
kanssa. 



Huittisten Perhekeskuksen Lapsiperhetiimi

• Kokoontuu joka toinen viikko neuvolan kokoushuoneessa.

• Palvelu on tarkoitettu raskaana oleville ja neuvolaikäisten 
lasten vanhemmille.

• Moniammatillinen ryhmä, joka ratkoo pulmatilanteita 
yhdessä perheen kanssa. Kaikki palvelut samasta paikasta. 

• Asiat käsitellään luottamuksellisesti yhdessä perheen 
kanssa eikä palveluun tarvita lähetettä.

• Tiimissä ovat mukana ne työntekijät, jotka voivat olla avuksi 
perheen / lapsen asioissa.  Perhe voi myös itse ehdottaa 
henkilöitä, joita he haluavat mukaan keskusteluun. 



Matti Rimpelä: Palvelujen suhde lapsen ja lapsiperheen 
arkeen (Kauko Haarakangas sovellettuna)

• ”Lapset, nuoret ja vanhemmat eivät 
palveluissaan kohtaa hallintorakenteita 
eivätkä moniammatillisia ryhmiä, vaan 
ihmisiä, joiden he voivat kokea olevan 
olemassa heitä varten ja joiden kasvot 
ja sanat mielessään he pärjäävät 
paremmin arkensa haasteissa.”


