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NÄYTTÖÖN PERUSTUVIEN VARHAISEN TUEN JA HOIDON SEKÄ 
VANHEMMUUSTAITOJEN OHJAAMISEN TYÖKALUPAKKIEN 
KÄYTTÖÖNOTTO 

• Hankehakuvaiheessa työkalupakin käyttöönottoon 
sitoutuivat:

Hämeenkyrö Mänttä-Vilppula 

Nokia Orivesi 

Pirkkala Punkalaidun 

Ruovesi Sastamala

Tampere Valkeakoski 

Virrat Ylöjärvi

• Pirkanmaa valitsi levitettäväksi Lapset puheeksi –
menetelmän.

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



Lp –jory Tampere 

Mika Niemelä

FT
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Vanhemman 
tai sisaruksen 
vakavat ja 
krooniset 
sairaudet

Toimeentulon 
ongelmat, 
työttömyys

Vanhemman 
rikollisuus,

vankeus 

Vanhemman 
mielenterveys- ja 
päihdeongelma 

Parisuhteiden 
kariutuminen Väkivalta

Vanhemman 
kuolema

Lapsella
ongelmia, 
huoli
herää

Runsaasti työmenetelmiä:
Käytösongelmat, tunne-elämän ongelmat, 
oppimisvaikeudet, sosiaaliset ongelmat

Avopalvelut

Laitospalvelut

Lapsen
elämän-
tilanne
muuttuu

Lapsen arki on 

erilaista!



Vanhemman 
mielenterveys- ja 
päihdeongelma 

Toimeentulon 
ongelmat, 
työttömyys

Vanhemman 
rikollisuus,

vankeus 

Vanhemman tai 
sisaruksen 
vakavat ja 
krooniset 
sairaudet

Parisuhteen  
kariutuminen Väkivalta

Vanhemman 
kuolema

Lapsen arki

Kodin arjen rutiinien
sujuminen

Hyvä suhde
vanhempaan

Ymmärrys perheen
elämäntilannetta kohtaan

Perheen ulkopuoliset
aikuiset

Ystävät ja kaverit Mielekäs vapaa-aika

Päiväkodin koulun toimiva arki

Tunne kuulumisesta
ryhmään päivähoidossa ja
koulussa

Läheinen lapsen asioista perillä
oleva aikuinen päivähoidossa

ja koulussa

Päivähoidon/koulun ja kodin
toimiva yhteistyö

Lapsen elämässä olevien aikuisten
keskinäinen kunnioitus

Sisarussuhteet

Ilon ja onnistumisen
kokemukset

Lapsen tieto siitä, että opettaja, 
päivähoitaja ymmärtävät lapsen

elämäntilannetta



Kaksiportainen menetelmä

• Lapset puheeksi –keskustelu: 
– Tarkoituksena kartoittaa ja tukea lasta suojaavia tekijöitä

yhdessä vanhempien ja muiden lapsille tärkeiden
aikuisten kanssa

– 1-2 tapaamista
– Kehitetty osaksi arkista työtä

• Lapset puheeksi –neuvonpito:
– Tarkoituksena räätälöidä toimiva kehitystä suojaava arki

lapselle ja/tai perheelle
– Toiminnallinen verkostotyön menetelmä

– Mitä teet on tärkeämpää kuin se, mitä puhut
– “Mitä lupaat tehdä, että tämä lapsi pärjää ennen seuraavaa

tapaamista… teitkö mitä lupasit”
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*Lapset puheeksi -keskustelu 
Toteuttaa: varhaiskasvatus, koulu sekä aikuisten ja lasten sosiaali-ja terveyspalvelut

Lapsen toimiva arkinen elämä

*Lapset puheeksi –neuvonpito
Toteuttaa: erityislastentarhanopettajat, oppilashuolto, kouluterveydenhuolto, soster -

palvelut

Tilanteet,   joissa tarvitaan laajempaa tukea

Lasten sosiaali- ja
terveyspalvelutAikuisten sosiaali

ja terveyspalvelut

Perheiden
palvelut

Järjestöt, 
seurakunta

*Toiminnan koordinaatio
Toteuttaa: “paikallispalveluiden” 

ohjaajat, yhden puhelun periaate!

Kelan palvelut

Läheiset

1

2



Valmistelu Neuvonpito Neuvonpito
Toiminta-
jakso, tee 
mitä
lupasit!!

Toiminta-
jakso

Neuvonpito

Aikuisten sosiaali
ja terveyspalvelut

Lasten sosiaali- ja
terveyspalvelut

Perheiden
palvelut

Järjestöt, 
seurakunta

Läheiset

*Toiminnan koordinaatio
YHDEN PUHELUN PERIAATE

1.Tervetuloa ja esittäy-
tyminen
2.Aiheiden avaaminen
3.Kysymykset ja keskustelu
4.Mitä lupaat tehdä ennen 
seuraavaa np:a?

Teitkö mitä lupasit?
Mitä opittiin viimeisten 
viikkojen aikana, mitä 
kannattaa tehdä lisää 
/toisin jatkossa?
Mitä teet? Milloin teet?

Lp:n pohjalta
Mitä tarvitaan?
Mikä tukee, mikä 
haastaa?
Kuka kertoo?
Keitä kutsutaan?



Johtaminen



Johto-
ryhmä

Sote, siv, 
kasv, 3. sekt

Nuoriso
työ

Vanhem-
man mt-

ja  
päihdepal

velut

Toimeen
tulotuen 
palvelut

Työvoima
palvelut

Perusth-
palvelut

Päivä
hoito

Neuvolan 
ja koulun 

th-
palvelut

Perhe-
neuvola

Perheiden 
kotipalvelut 

Lasten
suojelu

Palaute

Palaute

Palaute

Palaute

Oppiminen

Oppiminen

Oppiminen

Oppiminen

Koulu



Lapsi
Koulun 
lähityö
ntekijä

Van-

hempi

VAKAn
lähi 

työnte
kijä

Pärjäävyys lapsen ja 
ympäristön välisenä 
arkisena prosessina

Johtoryhmä: 
Sote, Varhaisk, 

Koulu, Järjestöt, 
seurakunta

Viestit: avuntarpeet, kysymykset, 
ideat…

Palvelut
Järjestöt, 

Seurakunta



Neljän tason toimenpiteet
( Niemelä 2012, Solantaus 2012)

Strategia

Toimeenpano

Työntekijöiden osaaminen

Asukkaiden/Asiakkaiden osallisuus
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Lapset puheeksi-

kouluttajakoulutus I
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Lapset puheeksi –koulutuksiin osallistuvat

Lapset puheeksi –peruskoulutukseen ja ensimmäiseen kouluttajakoulutuseen ilmoittautuneet

• Kirsi Koponen palveluohjaaja Tampere 

• Satu Muikku vastaava ohjaaja/etsivä työ Tampere 

• Mari Luhtalampi varhaiskasvatuksen erityisopettaja Tampere 

• Milla Ahola sosiaalityöntekijä, Tipotien psyk. Tampere 

• Tiina Myllymäki psykologi, nuorisopsykiatria PSHP

• Susanna Palomäki sosiaalityöntekijä, nuorisopsykiatria PSHP 

• Suvi Niemi sosiaalityöntekijä/sosiaalitoimisto Virrat 

• Minna Hakala sosiaalityöntekijä/pene Virrat 

• Tuula Veko perheneuvolan sosiaalityöntekijä Nokia 

• Meri Soukka Terveydenhoitaja lastenneuvola Valkeakoski

• Elisa Kela th kouluterveydenhuolto Valkeakoski

• Anna Bandara perhetyön sosiaaliohjaaja Lempäälä  
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LP-menetelmäkoulutukseen hakeutuneet kartalla

Nokia 1 

työntekijä

Valkeakoski 2 

työntekijää

Virrat 2 

työntekijää

Tampere 4 

työntekijää

PSHP 2 

työntekijää

Lempäälä 1 

työntekijä
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LAPSET PUHEEKSI –KOULUTUS I AIKATAULUT

Lapset puheeksi –peruskoulutus 

Kouluttajana toimii VTM, sosiaalityöntekijä ja 
sosiaalipsykologi, lastentarhanopettaja, TLP –kouluttaja Bitta 
Söderblom.

Koulutuspäivät: 10.1., 21.2. ja 5.3.2018. 

Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista 
kouluttajakoulutukseen, mahdollisuutta käyttää työaikaa 
kahden Lapset puheeksi –koulutukseen vetämiseen 
vuosittain sekä mahdollisuutta käyttää menetelmää 
asiakkailla koulutuksen aikana.

Lapset puheeksi –kouluttajakoulutus:

Koulutus sisältää kuusi kokonaista koulutuspäivää.

Koulutuspäivät 13.-14.3.2018, 11.4.2018, 22.5.2018 ja 12.-
13.6.2018

Lapset puheeksi –kouluttajakoulutuksen kouluttajana toimii 
Mika Niemelä.

Tiina Civil
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Lapset puheeksi –koulutus ja 

kouluttajakoulutus II
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Lapset puheeksi –koulutukseen II osallistuvat

Lapset puheeksi –peruskoulutukseen ilmoittautuneet

• Kauppila Heli Perhetyöntekijä Tampere

• Pirjo Sillman Erityistyötekijä, verkostok. Tampere 

• Mari Merelä Perhetyön lähiesimies Tampere 

• Sari Uskalinmaki Sairaanhoitaja PSHP

• Laura Lanansilta-Laine Hanketyöntekijä Finfami
Pirkanmaa ry

• Katri Nurmi Sosiaalityöntekijä Pälkäne

• Kaarineva Leena Koulukuraattori Tampere

• Anssi-Pekka Udd Lehtori TAMK

• Pia Koivuniemi Terveydenhoitaja Kangasala

• Sari Välilä Kelto Sastamala

• Harriet Paattimäki sairaanhoitaja Tampere

• Katri Toivonen koulukuraattori Kihniö



15.3.201819

LAPSET PUHEEKSI –KOULUTUSTEN AIKATAULUT

Lapset puheeksi –peruskoulutus 

Kouluttajana toimii Lapset puheeksi –kouluttajakoulutuksen I 
ryhmäläiset

Koulutuspäivät sovitaan, kun koulutus alkaa.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista 
kouluttajakoulutukseen, mahdollisuutta käyttää työaikaa 
kahden Lapset puheeksi –koulutukseen vetämiseen 
vuosittain sekä mahdollisuutta käyttää menetelmää 
asiakkailla koulutuksen aikana.

Lapset puheeksi –kouluttajakoulutus:

Koulutus sisältää kuusi kokonaista koulutuspäivää.

Koulutuspäivät 3.-4.9., 15.10., 19.11. ja 17.-18.12.2018.

Kouluttajana toimii VTM, sosiaalityöntekijä ja 
sosiaalipsykologi, lastentarhanopettaja, TLP –kouluttaja Bitta 
Söderblom.

Tiina Civil
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LP-menetelmäkoulutus II hakeutuneet kartalla

Pälkäne 1 

työntekijä

Tampere 5 

työntekijää

PSHP 1 

työntekijä

TAMK 1 

työntekijä1

Järjestö 1 

työntekijä

Kangasala 1 

työntekijä

Sastamala 1 

työntekijä

Kihniö 1 

työntekij

ä
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Lapset puheeksi -menetelmän 

juurruttaminen arkityöhön
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LP-menetelmän levittäminen ja juurruttaminen käytäntöön 
PIrkanmaalla

Maakunnan LAPE-ryhmä vastaa Lapset puheeksi-
menetelmän johtoryhmänä. Ryhmän tehtävänä on levittää ja 
juurruttaa menetelmä käytäntöön. 

Keinoja:

• Tarjotaan peruskoulutusta kattavasti ja nonstop.

• Viedään menetelmä tulevan maakunnan sote-työntekijöiden 
koulutuskalenteriin ja tarjolle myös tulevassa maakunnassa.

• Menetelmän käytön sisäänkirjoittaminen sote-työntekijöiden
työtä ohjaaviin toimintaohjeisiin.

• Menetelmän käytön vieminen maakunnan lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaan sekä toimintasuunnitelmiin.

• Valittujen toimintalukujen systemaattinen seuraaminen 
nykyisissä ja tulevissa yhteistyörakenteissa.

• Johdon ja esimiesten sitouttaminen menetelmän käyttöön ja 
seurantaan– miten?

Tiina Civil
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Lapset puheeksi –johtoryhmän kokous 12.3.2018

• Eri kunnissa on käyty (alustavia) keskusteluja LP-
keskustelun käyttöönotosta seuraavissa palveluissa:
• Lempäälä: neuvola ja kouluterveydenhuolto, varhaiskasvatus 

• Sastamala: mt- ja päihdepalvelut, oppilashuolto, varhaiskasvatuksesta pilotti 

• Nokia: aikuissosiaalityö, aikuisten päihde- ja mt-palvelut, neuvola- ja 
oppilashuoltopalvelut (keskustellaan vielä LAPE-ryhmässä)

• Ylöjärvi: aikuissosiaalityö, aikuisten mt- ja päihdepalvelut, neuvolapalvelut 
(keskustellaan vielä LAPE-ryhmässä)

• Tampere: kokeilut pilottialueella, päätetään 14.3.2018. Mahdollisesti  
varhaiskasvatus, neuvola, aikuisten palvelut

• Orivesi: toivotaan, että Tre tarjoaa samat palvelut Orivesiläisille kuin 
Tamperelaisille. Toivotaan siis kokeilun ulottuvan sote-palvelujen osalta myös 
Orivedelle.

• Ikaalinen: neuvola ja oppilashuolto 

• Valkeakoski: neuvola ja kouluterveydenhuolto

• Vesilahti: varhaiskasvatus ja koulun palvelut (mietitään vielä oppilashuollon 
ohjausryhmässä ja Vesilahden LAPE-ryhmässä)

• Ajatus: koulutetaan kaikki lastenvalvojat – viedään keskusteluun 
sosiaalihuollon sote-ryhmään ja Lapen eropalvelujen työryhmään.

• Sovittiin, että Titalle voi ilmoittaa kunnissa tehdyistä linjauksista sitä mukaa kuin 
niitä tehdään.

Tiina Civil
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Lapset puheeksi –johtoryhmän kokous 12.3.2018

Sovittiin seurattavan paikallisesti seuraavia asioita:
• Montako kouluttajaa on olemassa

• Montako menetelmäosaajaa on paikallisesti?

• Yksiköt, joissa on LP-menetelmä on linjattu käytettäväksi

Kuntien ja eri organisaatioiden tieto kerätään yhteen maakunnan LAPE-ryhmän 
kokouksissa syksyllä ja vuoden viimeisessä kokouksessa 2018.

Sovittiin, että kouluttajien koulutuksista kerätään tietoa e-lomakkeen kautta. LAPE-
hanke työstää e-lomakkeen, jonka kautta kouluttajat vievät tiedot koulutettavistaan 
koulutuksen päätteeksi. 

Vaikuttavuutta pyritään seuraamaan eri indikaattoreiden avulla. Käytiin keskustelua 
siitä, että pelkkien lastensuojelulukujen seuraaminen eri riitä. Sovittiin, että 
muodostetaan ylimaakunnallinen työryhmä indikaattoreiden sopimiseksi.
• Kokouksen jälkeen Titta oli yhteydessä eri maakuntien muutosagentteihin ja projektipäälliköihin. Käynnistetään kansallinen indikaattorityö 

sähköpostitse ja sovitaan seurattaviksi ehdotettavat indikaattorit muutosagenttien ja projektipäälliköiden kuukausitapaamisissa.

LP-kouluttajien kesken sovitaan säännölliset tapaamiset elokuusta 2018 lukien. 
Tarkoitus on tarjota mahdollisuus keskusteluihin, sopia käytänteistä ja 
koulutusjärjestelyistä jne.

Tiina Civil
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Vinkkejä paikallisen johtoryhmän työskentelyyn

Paikallisesti tulee linjata, että missä LP-menetelmä otetaan käyttöön 
ja missä kohtaa kutakin palvelua LP-keskusteluja käydään.

Paikallistason johtoryhmän (esim. kunnan LAPE-ryhmä) olisi hyvä 
kokoontua aluksi n. 2 krt/lukukaudessa.

Menetelmä voidaan ottaa systemaattisesti käyttöön eri palveluissa, 
kun toimijoista n. 70-80 % on koulutettu LP-menetelmään.

Edellisessä diassa lueteltu palveluja, joissa suunniteltu otettavaksi 
LP-menetelmä käyttöön. Näiden (varhaiskasvatus, 
oppilashuoltopalvelut, aikuisten mt-, päihde-, aikuissosiaalityö- ja 
lastenvalvojapalvelu) lisäksi/sisällä Mika Niemelä suositteli 
seuraavaa:
• Lapset puheeksi –menetelmä kannattaisi ottaa käyttöön 

raskausajan neuvolassa silloin, kun raskauteen liittyy 
hankaluutta.

• Lastenneuvolassa niissä lapsen kehitykseen liittyvissä vaiheissa, 
joissa lapsen käyttäytyminen muuttuu aiempaa hankalammaksi 
(n. 2-3 vuoden iässä).

• Aikuissosiaalityön osalta hyvä miettiä, että otetaanko käyttöön 
kaikkien kanssa vai tarjotaanko keskustelua niille, joilla 
aikuissosiaalityön tarve on muutamaa kuukautta pidempi.

• Somaattisessa terveydenhuollossa LP kannattaisi ottaa 
puheeksi niillä erikoisaloilla, joissa hoidetaan henkeä uhkaavia 
sairauksia

Tiina Civil
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Esimerkki Lapset puheeksi –menetelmän jalkauttamisesta kuntaan

Tiina Civil
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Lapset puheeksi –seminaarikutsua toivotaan levitettävän kunnissa 
eteenpäin 
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Ensimmäisessä LP-kouluttajakoulutuksessa olevien koulutettavien 
kotitehtävä

Suunnittele yksi LP-koulutus 9-12/2018 ja toinen 1-6/2019 
väliselle ajalle. 

Ilmoita koulutuspäivät, –paikat ja koulutettavien määräTitta 
Pelttarille sähköpostilla 30.3.2018 mennessä. Viedään 
koulutukset yhteiseen LP-koulutuskalenteriin ja tehdään 
koulutuksiin ilmoittautumislinkit. 

Ensimmäiset koulutukset voi vetää joko yksin tai työparin 
kanssa.

Markkinoi organisaatiossasi Lapset puheeksi –seminaaria 
https://lapepirkanmaa.fi/lapset-puheeksi-menetelman-
avausseminaari/

.

Tiina Civil

https://lapepirkanmaa.fi/lapset-puheeksi-menetelman-avausseminaari/


TITTA PELTTARI

titta.pelttari@pirkanmaa.fi

www.lapepirkanmaa.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke

Mitä LAPElla tavoitellaan? 

Oikotie onneen: 

https://www.youtube.com/watch?v=yKYy

KmEV-go

mailto:titta.pelttari@pirkanmaa.fi
https://www.youtube.com/watch?v=yKYyKmEV-go

