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Kehittämistyöryhmän tapaaminen 
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Pirkanmaan LAPE
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TÄNÄÄN

1. Tervetuloa, alkusanat ja kaffetta

2. Edellisen kokouksen muistio

3. Työryhmän työskentelyn koonti 2017 ja palautteet

• Maria Antikainen

4. Kohtaamispaikkakehittämistyön esittelyä ja osallisuus 
kohtaamispaikassa 

• projektikoordinaattori Päivi Viitanen-Marchegiano

5. Koontia kesäkuun tapaamisesta ja vasun perusteista: osallisuus -
jatketaan työstämistä

• Susanna Raivio 

6. Osallisuuden minimikriteerit

7. Kevään aikataulut

8. Muut asiat

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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MUISTIOT

Muistiot ja muut materiaalit

löytyvät

hankkeen nettisivuilta:

www.lapepirkanmaa.fi

Susanna Raivio ja Maria Antikainen



Varhaiskasvatuksen 
kehittämistyöryhmän 
vuoden 2017 katsaus
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Työryhmän työskentelyn koonti 2017 + palaute

Maria on koonnut kehittämisryhmämme 

koonnin vuodelta 2017

Susanna Raivio ja Maria Antikainen



12.4.20186 Susanna Raivio ja Maria Antikainen

3.5.2017 Kick off
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3.5.2017 Kick off

Susanna Raivio ja Maria Antikainen



12.4.20188

23.5.2017 Valtakunnalliset toimenpidelinjaukset

Työryhmä valitsi ”TOP 4” -kehittämistoimenpiteet:

Kiusaamisen ehkäisy, tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
kehittäminen

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä

Varhainen tuki ja yhteistyökäytännöt

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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14.6.2017 Osallisuus ja yhteisöllinen toimintakulttuuri

Susanna Raivio ja Maria Antikainen

Esimerkki: 

Osallisuuden malli 

Kangasalan 

varhaiskasvatuksessa
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14.8.2017 Pilottien suunnittelu

1. Osallisuuden, yhteisöllisen toimintakulttuurin ja 
varhaiskasvatuksen hyvinvointityön vahvistaminen 

Hyvinvointityön määrittely, rakenteet, toimintatavat ja 
työnjako

Paikallisen tiedonkeruun menettelytavat ja tiedon 
suunnitelmallinen hyödyntäminen

Lasten kuulluksi tulemisen varmistaminen (Kysely?) 

Vanhempien osallisuuden vahvistaminen, 
kasvatuskumppanuuden tukeminen

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja tukevien menetelmien 
hyödyntäminen

Rakenteiden ja toimintatapojen vakiinnuttaminen

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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14.8.2017 Pilottien suunnittelu

2. Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja puuttuminen, 
kaverisuhteet sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot

Käytettävissä olevien toimenpideohjelmien hyödyntäminen 
ja uusien toimintatapojen kehittäminen

Lasten, vanhempien ja yhteisön aikuisten osallistaminen ja 
sitouttaminen suunnitteluun ja uusiin toimintatapoihin

Kiusaamisen esiintyvyyden järjestelmällinen seuranta ja 
arviointi

Uusien monialaisten toimintatapojen kehittäminen 
tilanteisiin, joissa kiusaamista ei ole saatu loppumaan, 
monialainen yhteistyö kiusaamisen jälkihoidossa

Rakenteiden ja toimintatapojen vakiinnuttaminen

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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14.8.2017 Pilottien suunnittelu

3. Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä osana 
yhteisöllistä hyvinvointityötä

Osallisuutta tukevien, vuorovaikutuksellisten ja 
innovatiivisten työmuotojen kehittäminen yhdessä lasten, 
vanhempien ja henkilöstön kanssa nykyteknologiaa 
hyödyntäen

Lapsen ikäkauden mukaisen tiedonjaon sisällyttäminen 
vanhempaintapaamisiin

Linkittyy Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen kehittäminen 
-työryhmään 

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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14.8.2017 Pilottien suunnittelu

4. Varhaisen hoidon ja tuen käytänteiden mallintaminen

Keskinäisestä työnjaosta sopiminen varhaiskasvatuksessa

Yhteistyörakenteiden määrittely perhekeskuksen, 
erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun konsultaatioihin ja 
jalkautumiseen varhaiskasvatukseen siellä toimivan 
henkilöstön tueksi sekä yhteisiin asiakastapaamisiin

Lasten ja vanhempien osallisuuden varmistaminen 
prosesseissa

Nivelvaiheiden käytäntöjen määrittäminen

Kohdennetun vanhemmuuden tuen mallien kehittäminen 
yhdessä perhekeskuksen kanssa

Mielenterveysongelmien varhaisen tunnistamisen ja 
hoidon kehittäminen 

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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18.9.2017 Lapsen mielenterveyden edistäminen, 
Anniina Pesonen, Suomen mielenterveysseura

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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18.9.2017 Varhaiskasvatus osana perhekeskustoimintamallia

Maria Antikainen

MONITOIMIJAINEN YHTEISTYÖ

Oppilashuolto

Kohtaamispaikka

Vapaa-aika, kulttuuri 

ja harrastukset

Neuvola

Varhaiskasvatus

Koulu
Vertaistuki

Psykologipalvelut

Puheterapia

Lääkäripalvelut

Fysioterapia

Toimintaterapia

Perhetyö

Kotipalvelu

Perheoikeudelliset palvelut

Suun terveydenhuolto

Kasvatus- ja perheneuvonta

Ravitsemusterapia

Sosiaalityö

Järjestöjen 

muut toiminnot 

ja palvelut

Seurakunnan 

muut toiminnot 

ja palvelut

Pyydä 

apuaTukiperhe/tukihenkilö
Perhe systeeminä

Sähköiset palvelut

Nuorisotyö

Kelan palvelut

Palveluohjaus
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• Osallisuus ja 

yhteisöllisyys

• Kiusaamisen 

ehkäisy ja 

vuorovaikutustaidot

• Vanhempien 

tukeminen

• Varhainen tuki

Varhais-

kasvatus

Varhaiskasvatuksen sisäisten 

käytäntöjen kehittäminen ja 

yhtenäistäminen & 

varhaiskasvatuksen 

kehittäminen osana 

perhekeskustoimintamallia

Varhaiskasvatuksen kehittäminen LAPEssa
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18.9.2017 pienryhmätyöskentely: varhaiskasvatus ja 
horisontaalinen yhteistyö perhekeskustoimintamallissa

Kuusi ryhmää, kuusi näkökulmaa: neuvola, kotipalvelu ja perhetyö, 
sosiaalityö, perheneuvola, eropalvelut, järjestöt/seurakunnat

Millaiset rakenteet tai käytännöt tällä hetkellä toimivat hyvin tämän 
yhteistyökumppanin kanssa? Miten kehittäisit yhteistyökäytäntöjä? 

Nimeä jokin tilanne, jossa varhaiskasvatus voisi hyödyntää nykyistä 
paremmin tämän yhteistyökumppanin osaamista.  Nimeä jokin tilanne, 
jossa tämä yhteistyökumppani voisi hyödyntää paremmin 
varhaiskasvatuksen osaamista.

 Mm. tätä toivotaan lisää:

• Enemmän yhdessä tekemistä ja vuoropuhelua toimijoiden välille, 
tutustumista yhteistyökumppaniin ja hänen työhönsä

• Yhteistyötä asiakastilanteissa

• Toisen toimijan osaamisen parempi hyödyntäminen sekä 
asiakastilanteissa että koulutusten muodossa

• Lisää jalkautuvia sote-työntekijöitä varhaiskasvatukseen

• Materiaalien jakamista

17
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24.10.2017 Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

Vierailijana projektikoordinaattori Tia Kemppainen, 
Pirkanmaan LAPE

 Millaisia vanhemmuuden ja parisuhteen tuen tarpeita olet 
kohdannut työssäsi?

 Saiko asiakas tarvitsemansa?

 Miten tietää, että perhe on saanut tarvitsemaansa tukea?

 Millaisia haasteita tilanteeseen liittyy?

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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24.10.2017 Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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21.11.2017 Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen

Vierailijana projektikoordinaattori Nanna Miettunen, 
Pirkanmaan LAPE

 Millaista tukea organisaatiosi toivoisi saavansa erityis- ja 
vaativan tason palveluista? 

 Mitkä ovat mielestäsi suurimmat esteet vertikaaliselle 
yhteistyölle? Millaisin keinoin esteitä voitaisiin poistaa?

 Millaisia konkreettisia ”siltoja” rakentaisit palvelutasojen 
välille? Konsultaatiomalleja, yhteistyökäytäntöjä jne.? 

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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18.12.2017 LAPEn tilannekatsaus ja perhekeskustoimintamallin 
teemojen työstämistä

Kaksi pienryhmätehtävää:

• Johtamisen rakenteet perhekeskustoimintamallissa

• Lapsi ja perhe keskiössä

• Selkeitä prosessikuvauksia

• Johtamisen eri tasot huomioitava: kunta-maakunta, 
virkamiesjohto-poliittinen päätöksenteko jne.

• Linkittyminen kunnan hyvinvointityöhön

• Esim. Sastamalan perhepalveluverkoston ohry

• Nopea arviointityökalu ”huolen puheeksioton” tueksi

• Lomake voisi toimia hyvien vuorovaikutustaitojen ja 
kohtaamisen sekä hyvän yhteyden jatkeena, ei niiden 
korvaajana

• Miten mahdollinen uusi lomake kytkeytyy 
olemassaoleviin lomakkeisiin, esim. LAPS, hupu-
ennakointilomake?

• Henkilökunnalle tarvitaan koulutusta siihen, mitä 
tapahtuu huolen puheeksioton jälkeen

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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VARHAISKASVATUKSEN TILANNEKATSAUS 11/2017

Varhaiskasvatuksen kehittämiskokonaisuudet ja niitä pilotoivat
toimijat:

1. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

• Kangasala, Lempäälä, Tampereen seurakunnat

• Pilotit kytkeytyvät perhekeskustoimintamallin 
kokonaispilotteihin

2. Kiusaamisen ehkäisy, tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
kehittäminen

• Hämeenkyrö, Ikaalinen, Pirkkala, Sastamala, Vesilahti, 
Ylöjärvi, MLL Tampereen osasto, Suomen Mielenterveysseura

• Yhteinen pilotti koulu, oppilaitos ja vapaa-ajan 
kehittämisryhmän toimijoiden kanssa

3. Varhainen tuki ja yhteistyökäytännöt

• Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat

4. Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä

• Pälkäne, Tampere, Valkeakoski

• Tampereen pilotti kytkeytyy perhekeskustoimintamallin 
kokonaispilottiin, Valkeakoski kohtaamispaikkaan ja 
Pälkäneen pilotti koulun pilottiin



12.4.201823

KOONTIA PALAUTTEISTA

Varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmäläisiltä vastauksia 
10.1.2018 mennessä yhteensä 3 kpl

 Uusi pyyntö: vastauksia pyydetään 14.2.2018 
mennessä

Linkki kyselyyn: 
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15159/lomake.html

Tähän mennessä tulleita palautteita:

• Tapaamisten ajankohta mieluiten iltapäivä

• Muut työmuodot ok, mutta ei luentoja eikä 
tulevaisuuden muistelua

• Toivotaan ryhmän ja kokouksen tavoitteiden 
tarkentamista/kertaamista jokaisen kokouksen alussa

• Kokonaisuuden ja oman roolin hahmottaminen vaikeaa

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15159/lomake.html
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TYÖRYHMÄN TAVOITTEET 2018

LAPE Pirkanmaan hankesuunnitelmaan ja 
valtakunnalliseen projektisuunnitelmaan kirjattujen 
kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen ja edistäminen

Toimintakulttuurin muutoksen edistäminen

• Huom! Työryhmän jäsenten rooli työryhmässä ja 
omissa organisaatioissaan!

Hyvien käytäntöjen jakaminen

Pilottien toteutuksen tukeminen, pilottien välisen 
vuoropuhelun mahdollistaminen

Hankkeen osakokonaisuuksien integraation tukeminen 
horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio



Perhekeskuksen 
kohtaamispaikka ja 

asiakkaan osallisuus
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Kohtaamispaikkakehittämistyö - Päivi Viitanen-Marchegiano

Kohtaamispaikkakehittämistyön

esittelyä ja osallisuus 

kohtaamispaikassa

- koordinaattori 

Päivi Viitanen-Marchegiano, 

Pirkanmaan LAPE/

Tampereen kaupunki

Susanna Raivio ja Maria Antikainen



Osallisuus ja yhteisöllinen 
toimintakulttuuri 

varhaiskasvatuksessa
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OSALLISUUS

Jatketaan kesäkuun kehittämisryhmässä aloitettua yhteistä työstämistä 

osallisuudesta

Osallisuus vasun perusteissa

- koordinaattori Susanna Raivio
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Poimintoja kesäkuu 2017 muistiosta - osallisuus

Osallisuuden mittaaminen

kyselyt lapsille ja vanhemmille

aloitteiden ja ideoiden määrä

Lapsen osallisuutta

laatupeli

hymynaamat

ikätasoiset kyselyt

tägi -pilvet

Lapsen vasu

tähti lapsi

viikon lapsi
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poiminnat jatkuvat

foorumit aloitteille & ideoille

järjestötoimintaa ja vapaaehtoisia voisi hyödyntää 
enemmän myös kunnan varhaiskasvatuksessa

osallisuuden subjektiivisuus, kenen osallisuus on 
”oikeanlaista”, osallisuuden vapaaehtoisuus
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osallisuus varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

Osallistuminen ja vaikuttaminen

• Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vaikuttaminen 
edellyttää yksilöltä taitoa ja halua osallistua yhteisön 
toimintaan sekä luottamusta omiin 
vaikutusmahdollisuuksiinsa

• Lasten oikeuksiin kuuluvat kuulluksi tuleminen ja 
osallisuus omaan elämään vaikuttavissa asioissa

• Tehtävä on tukea lasten kehittyviä osallistumisen ja 
vaikuttamisen taitoja sekä kannustaa oma-aloitteisuuteen

• Henkilöstö huolehtii siitä, että jokaisella lapsella on 
mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa
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Osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

• Edistetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa 
kaikessa toiminnassa. 

• Lasten, henkilöstön ja huoltajien aloitteita, näkemyksiä ja 
mielipiteitä arvostetaan

• Lasten ja huoltajien osallistuminen toiminnan suunnitteluun, 
toteuttamiseen ja arviointiin vahvistaa osallisuutta. Jokainen 
henkilöstön jäsen on tärkeä osa kasvatusyhteisöä. 

• Yhdenvertaisuus ei merkitse samanlaisuutta. Toimintakulttuurin 
kehittämisen kannalta on tärkeää, että yhdenvertaisuutta ja tasa-
arvoa koskevista asenteista keskustellaan työyhteisössä. 

• Miten esimerkiksi kieleen, etnisyyteen, katsomukseen, 
vammaisuuteen, sukupuoleen ja sen moninaisuuteen liittyvät 
asenteet näkyvät puheissa, eleissä, teoissa ja toimintatavoissa.
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Ryhmätyö: Osallisuuden minimikriteerit: 

varhaiskasvatus / avoin varhaiskasvatus

Susanna Raivio ja Maria Antikainen

Osallisuus

lapsi 

huoltaja



Ajankohtaista
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Kehittämistyöryhmän kevään 2018 aikataulut

30.1.2018 klo 9-12 Koilliskeskus, Kivi, 

osallisuus ja kohtaamispaikka

22.2.2018 klo 9-12 Tipotien luentosali

vanhemmuuden tuki ja maahanmuuttaja- ja 
monikulttuurisuustyö

23.3.2018 klo 9-12 Tipotien luentosali

varhainen tuki, nepsy, vammaispalvelu

26.4.2018 klo 9-12 Tipotien luentosali

kiusaaminen, tunne- ja vuorovaikutustaidot, 
varhaiskasvatus katsomusten keskellä

24.5.2018 klo 9-12 Koilliskeskus Kivi

eropalvelut, eskaritoiminta ja  koonti

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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Tulevia LAPE-tapahtumia

1.2.2018 klo 9-11.30 Pyydä apua -infotilaisuus, Tipotien
luentosali

2.2.2018 monitoimijaisen arvioinnin yhteiskehittämispäivä, 
Tampereen yliopisto, Väinö Linna -sali 

7.2.2018 klo 13-16 kunta-järjestö-seurakunta-yhteistyö 
LAPE-kehittämisessä, Tyrvään pappila, Sastamala

8.2.2018 klo 12-16 Kohtaamispaikkakehittämisen iltapäivä 
Tampereella, Tipotien luentosali

5.3.2018 n. klo 12-16 kasvatustieteiden professori Erja 
Sandbergin koulutus nepsy-asiakkaan kohtaamisesta, 
pääkirjasto Metso, Lehmus-sali, lisätietoa tulossa 
lähiaikoina

10.4.2018 klo 12-16 LAPE-info; mukana Maria Kaisa Aula, 
Jaakko Herrala ym., Tampere-talo

Pirkanmaan LAPE projektiryhmä



Aikataulut jatkuvat

Susanna Raivio ja Maria Antikainen

http://stm.fi/uutiskirjeet
http://stm.fi/uutiskirjeet

http://stm.fi/uutiskirjeet

III LAPE-KONFERENSSI

LASTEN HYVINVOINTI SUOMESSA:

Osaamisen uudistaminen

Osaaminen lapsi- ja perhelähtöisen toimintakulttuurin tukena

12.3.2018 Helsinki, Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A

Lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea tehdään yhdessä. Yhdessä tekeminen 

on vuorovaikutusta sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen, järjestöjen, 

seurakuntien ja monien muiden tahojen kesken.

Miten eri alojen ammattilaisten osaamisen uudistuminen voi tukea toimintakulttuurin 

ja palvelujen uudistumista lapsi- ja perhelähtöiseksi? Miten uusi osaaminen auttaa 

LAPE-tavoitteiden juurtumisessa?

https://koulutus.fcg.fi/Etusivu-vanha?palvelutunnus=LAPEK2018

http://stm.fi/uutiskirjeet
http://stm.fi/uutiskirjeet
http://stm.fi/uutiskirjeet


SUSANNA RAIVIO

susanna.raivio@ylojarvi.fi

Puh. 040 660 2180

MARIA ANTIKAINEN

maria.antikainen@valkeakoski.fi

Puh. 040 335 7688

www.pirkanmaanlape.fi

YHTEYSTIEDOT
Varhaiskasvatus lapsen 
hyvinvoinnin tukena
- projektikoordinaattorit

mailto:susanna.raivio@ylojarvi.fi
mailto:maria.antikainen@valkeakoski.fi

