
Varhaiskasvatuksen ja perhetyön  
yhteistyömalli Etelä-Karjalassa 

 

Ammatti laisen ohje

Varhaiskasvatuksen ja perhetyön yhteistyömallissa tarkoituksena on saada 
molempien ammattitaito yhteiseen käyttöön, jolloin voidaan tuottaa yhteiselle 
asiakasperheelle lisäarvoa. Lisäksi vältetään päällekkäistä työtä, ja sujuvoitetaan 
palveluiden toteutumista perheen arjessa. 



Ennen yhteistyön aloittamista
Ottakaa yhteyttä sekä toisiinne että yhteiseen asiakkaaseen
Perheeltä on oltava lupa tietojen jakamiseen. Perhe päättää, mitä asioita 
jaetaan ja mistä puhutaan. Perhe päättää myös, keiden kuullen asioista 
keskustellaan. Periaatteena on, että perheen asioista puhutaan vain silloin 
kun he ovat läsnä.

Tietosuojan näkökulmasta tämä voi aiheuttaa ammattilaisille haasteita, 
kun tulee tarvetta ohjata perhettä toisiin palveluihin tai ei tiedetä perheel-
lä jo olevasta palvelusta. Jossain tapauksissa lastensuojeluilmoitus on 
tapa edetä.

Suunnitelkaa
Yhteistyölle on varattava resurssia sekä suunnittelulle, toteutukselle 
että arvioinnille.

Esimiehen vastuulla on, että työntekijällä on riittävästi aikaa käytettä-
vissään.

Yhteistyömallin tarkoitus ei ole lisätä työmäärää vaan sujuvoittaa yhtei-
sen asiakkaan kanssa tehtävää perustyötä sekä poistaa päällekkäistä 
tekemistä.

Selkeät roolit helpottavat yhteistyötä
Varhaiskasvattaja Perhetyöntekijä

• Pedagoginen osaaminen 
• Kasvatuskumppanuus
• Lapsen ymmärtäminen ja ymmärrys erilaiselle käyttäytymiselle
• Erilaisten perhetilanteiden tunnistaminen ja niissä tukeminen

• Lapsen kasvun ja kehityksen sekä niihin liittyvien haasteiden ym-
märtäminen

• Elämäntilanteen arviointi
• Vanhemmuuden vahvistaminen ja arjen tuki
• Vanhempien välisen vuorovaikutuksen sekä lapsen ja vanhemman 

välisen vuorovaikutuksen tuki
• Palveluohjaus ja palveluverkon tuntemus

Lapset puheeksi –menetelmä yhteisen  
asiakasperheen kanssa

Perheille voidaan tarjota Lapset puheeksi -keskustelua. Keskustelussa 
mietitään lapsen arkea ja sovitaan ratkaisuja lapsen arjen parantamiseksi. 
Jos keskustelussa todetaan, etteivät kodin ja päiväkodin keinot riitä arjen 
parantajiksi, kutsutaan koolle Lapset puheeksi-neuvonpito. Perhe määrit-
telee koolle kutsuttavat tahot, perhetyö voi olla yksi niistä. Perheellä voi 
olla jo olemassa asiakkuus sosiaalipalveluissa, mutta se ei ole välttämätön. 
Neuvonpidosta voidaan edetä perhetyön tekemään palvelutarpeenarvioon, 
jos se nähdään tarpeelliseksi. Toisaalta neuvonpidossa voidaan yhdessä 
löytää myös jokin muu ratkaisu tai auttava taho. Neuvonpidon jälkeen pi-
detään 1–2 jatkokeskustelua, joissa katsotaan, miten on mennyt.

Lapset puheeksi-keskustelu ja -neuvonpito toteutetaan aina menetelmän 
mukaisesti. Lapset puheeksi-menetelmää saa käyttää vain siihen kou-
lutettu ja pätevöitynyt työntekijä. Menetelmän kouluttaminen vaatii myös 
pätevöitymisen. Näyttöön perustuva Lapset puheeksi-menetelmä on osa 
Toimiva lapsi ja perhe-menetelmäperhettä, ja sitä hallinnoi MIELI Suomen 
Mielenterveys ry.



Yhteistyön aikana

Tavatkaa
Tavatkaa yhteinen asiakasperhe esimerkiksi Lapset puheeksi -neuvonpi-
dossa.

Tilaisuudet ja teemapäivät perheille ovat hyvin yhteistyön mahdollisuuksia.

Ohjatkaa

Perheen ohjaaminen toistensa palveluihin.

Yhdessä voidaan ohjata perhettä eteenpäin palvelupolulla, kun huomataan, 
että varhaiskasvatuksen ja perhetyön apu ei riitä. Joskus tarve on myös 
lastensuojelullinen, jolloin ammattilaisella on velvollisuus tehdä lastensuo-
jeluilmoitus.

Perheen asioiden eteenpäin vieminen yhdessä: oikea-aikainen palvelu, 
nepsy-tuki, elämäntilanteen muutokset, kasvun haasteet

Arvioikaa

Arvioi yhteistyön vaikutuksia ja kehittämistarpeita: mikä toimi, mikä ei?

Millä tavalla yhteistyötä voidaan tuoda näkyväksi?

Materiaali on tuotettu VALO – Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen -hankkeessa. Han-
ketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja rahoittajan edustajana toimi Hämeen ELY-keskus.


