
Avoimen varhaiskasvatuksen ja  
neuvolan perheohjauksen  
yhteistyömalli Haminassa 

 

Ammatti laisen ohje

Avoimen varhaiskasvatuksen ja neuvolan perheohjauksen yhteistyömallissa tar-
koituksena 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 yhteiseen asiakkaaseen sekä toisiinne  
 

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 voi aiheutua ammattilaisille 
haasteita, kun tulee tarve ohjata perhettä toisiin palveluihin tai ei tiedetä 
perheellä jo olevasta palvelusta. Joissain tapauksissa lastensuojeluilmoi-
tus on tapa edetä.

Suunnitelkaa yhdessä
Yhteistyölle on varattava resurssia sekä suunnittelulle, toteutukselle 
että arvioinnille. Esimiehen vastuulla on, että työntekijällä on työaikaa 
käytettävissään. Yhteistyömallin tarkoitus ei ole lisätä työmäärää, vaan 
sujuvoittaa yhteisen asiakkaan kanssa tehtävää perustyötä sekä poistaa 
päällekkäistä tekemistä. Yhdessä voidaan myös miettiä, miten vastataan 
perheiltä tulleisiin toiveisiin ja tarpeisiin.

Selkeät roolit helpottavat yhteistyötä
Varhaiskasvattaja

Perheohjaaja

• pedagoginen osaaminen
• lapsen kehityksen ja kasvatuksen ymmärrys
• kasvatuskumppanuus ja arjen sujumisen tuki
• lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen tukeminen sekä yksilö- että 

ryhmätoiminnoissa
• varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultointimahdollisuus

• vanhemmuuden tuki ja perheen voimavarojen löytäminen
• vanhempien välisen vuorovaikutuksen sekä lapsen ja vanhemman 

vuorovaikutuksen tuki, erilaisten näkökulmien esiin tuominen
• avuntarpeen tunnistaminen, palveluohjaus ja palveluverkon tunte-

mus
• elämäntilanteen arviointi ja ymmärrys lapsuuden kokemusten vaiku-

tuksesta myöhempään elämään

Luontevassa yhteisessä olossa perheiden kysymykset ohjautuvat  
oikeille ammattilaisille. 



Yhteistyön aikana

Tavatkaa 

Tavatkaa yhteinen asiakasperhe joko avoimen päiväkodin tiloissa tai  
perheen kotona.

Tilaisuudet ja teemapäivät perheille ovat hyviä yhteistyön mahdollisuuksia.

Ohjatkaa

Perheen ohjaaminen toistensa palveluihin. 

Joskus on tarvetta saattamisavulle. Neuvolan perheohjaaja voi lähteä 
mukaan perheen kanssa tutustumaan avoimen varhaiskasvatuksen toimin-
taan. 

Perheen tapaamiskertoja ei ole rajattu. Yhdessä voidaan ohjata perhettä 
eteenpäin palvelupolulla, kun huomataan, ettei avoimen varhaiskasvatuk-
sen ja neuvolan perhetyön apu riitä. Joskus tarve on lastensuojelullinen, 
jolloin ammattilaisella on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. 

Arvioikaa

Arvioi yhteistyön vaikutuksia ja kehittämistarpeita: mikä toimi, mikä ei? 
Perheen mielipide on tärkeä, ja sen selvittäminen edellyttää avointa  
keskustelua.

Millä tavalla yhteistyötä tuodaan näkyväksi?

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


