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Lape-tavoitteet ja toimenpiteet

Tia Kemppainen

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palvelut
Kattavat, verkostoituneet ja helposti löydettävät vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palvelut Pirkanmaalla. 
Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen palvelut tunnetaan niin lapsi- ja perhepalveluissa kuin aikuisten palveluissa 
työskentelevien ammattilaisten keskuudessa.

Tavoitteet Toimenpiteet
Parantaa vanhemmuuden ja parisuhteen taitoja vahvistamalla 
palveluiden kattavuutta ja alueellista yhdenmukaisuutta
yhteistyössä järjestöjen ja seurakuntien kanssa. 

• Selvitetään palveluiden nykytila ja hyvät käytännöt.

• Selvitetään lasten, nuorten ja perheiden palvelutarpeet.

• Yhteensovitetaan palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi ja 
osaksi perhekeskustoimintamallia (perustieto, sähköiset 
palvelut, matalan kynnyksen palvelut perhekeskuksissa ja 
koulussa, varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksissa, 
erityispalvelut, vertaistuki). 

• Luodaan toiminnalle rakenne, pelisäännöt, 
resurssisuunnitelma ja verkostotyön kehikko/malli sekä 
rakennetaan toiminnalle koordinoinnin toimintamallit.

• Koulutetaan työtekijöitä ja mallinnetaan erityistason 
konsultointimahdollisuudet perustasolle.

Vahvistaa vanhemmuuden ja parisuhteen tukea osana alueelle 
muodostettavaa perhekeskustoimintamallia ja koulu lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin tukena - mallia. 

Parantaa palveluiden tunnettuutta erityisesti sähköisten 
palveluiden osalta.

Kehittää palvelujen integraatiota ja palvelujen sisältöjä tavalla, 
joka huomioi molempien vanhempien ja huoltajien tarpeet 
moninaisissa perheissä. 

Ottaa käyttöön toimintakäytäntöjä, jotka edistävät sekä 
asiakkaiden että työntekijöiden osallisuutta ja vuorovaikutteista 
kohtaamista sekä moniammatillista yhteistyötä. 

DREAM 2019

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Kaikki tavoitteet koskevat varhaiskasvatusta:	- Vanhemmuuden taitojen vahvistaminen	- Palveluiden yhdenmukaistaminen ja kattavuuden parantaminen	- Yhteistyön kehittäminen järjestöjen ja srk:ien kanssa	- Palveluiden tunnettuuden ja sähköisten palvelujen kehittäminen	- Monimuotoisten perheiden tarpeiden huomioiminen 	- Osallisuuden vahvistaminen, vuorovaikutteinen kohtaaminen, moniammatillinen yhteistyö
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Kansalliset LAPE-tavoitteet –
Monikulttuuriset ja maahanmuuttajataustaiset lapset, nuoret ja perheet

Kaikkiin kehittämiskokonaisuuksiin sisältyvät yleistavoitteet:
• Vahvistetaan positiivista ja osallistavaa asenneilmapiiriä
• Yhdenmukaistetaan ja vahvistetaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden tarpeisiin 

vastaavia palveluja ja toimintamalleja. Erityinen huomio ennalta ehkäisevien ja matalan kynnyksen 
tukea tarjoavien palvelujen kehittämisessä sekä palveluiden rajapintojen kehittämisessä.

• Parannetaan lasten ja perheiden yhdenvertaisuutta. Erityinen huomio palveluiden saavutettavuuden 
kehittämisessä maahanmuuttajataustaisten perheiden näkökulmasta.

• Vahvistetaan maahanmuuttajiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvää osaamista ja tietämystä
• Edistetään toimintakulttuuria, jossa maahanmuuttaja-asiat ovat koko organisaation tehtävä eikä vain 

tiettyjen henkilöiden ja toimijoiden osaamisaluetta (tiettyjen erityisryhmien tarpeet huomioiden).

Varhaiskasvatusta koskevat erityiset tavoitteet ja toimenpiteet: 
• Edistetään kotoutumissuunnitelman avulla lasten ohjautumista varhaiskasvatukseen ja 

esiopetukseen
• Edistetään lasten osallistumista varhaiskasvatukseen
• Tuetaan monikielistä identiteettiä sekä lasten suomen kielen oppimista varhaiskasvatuksessa

• Maahanmuuttajanäkökulmasta kipupisteitä varhaiskasvatuksessa ovat nykyisin mm.
• Varhaiskasvatukseen osallistumisen vähäisyys
• Perheen kotoutumissuunnitelmien puutteellisuus alle kouluikäisten lasten osalta
• Perheiden vähäinen tieto lapsen oikeuksista ja käytettävissä olevista palveluista

Suvi Nieminen
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Erilaisia lähtökohtia, erilaisia tarpeita:

o Monen kulttuurin perheet
o Turvapaikanhakijat (aikuiset, perheet)
o Yksin saapuneet alaikäiset 

turvapaikanhakijat     
o Kiintiöpakolaiset
o Avioliiton vuoksi muuttaneet
o Puolison työn vuoksi muuttaneet
o Työperusteiset muuttajat
o Opiskelun vuoksi muuttaneet
o Kielteisen päätöksen saaneet, maahan 

jääneet turvapaikanhakijat (”paperittomat”)
o Romanit

Ensisijaisesti kaikki ovat kuitenkin lapsia, nuoria, 
vanhempia 

– yksilöitä, tavallisia ihmisiä.

Perheiden moninaisuus: Maahanmuuttaja, 
maahanmuuttajataustainen, monikulttuurinen, etninen vähemmistö…

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Heterogeeninen joukko ihmisiä, joita ei välttämättä yhdistä mikään muu asia kuin Suomeen muutto. PERHEIDEN MONINAISUUS myös mamu-moku-perheissä!Kuinka kauan ihminen on maahanmuuttajataustainen? 2. toisen polven muuttajat? Peräti 3. polven muuttajat? Missä vaiheessa maahanmuuttajuus lakkaa, menettää merkityksensä yksilön, perheen ja yhteiskunnan silmissä? Kuka määritellään maahanmuuttajaksi, kenen maahanmuuttajatausta on merkityksellinen? Lapsia, nuoria ja vanhempia kyseiseen kehityskauteen tai elämäntilanteeseen liittyvine haasteineen, iloineen.
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Vahvempaa mielenterveyttä vanhemmuutta tukemalla

Lapsen kehityksen ja kasvun ydin on lapsen ja vanhemman 
välisessä vuorovaikutuksessa, kiintymyssuhteessa.
Yksilön kyky myönteiseen vuorovaikutukseen muiden ihmisten 
kanssa kehittyy varhain. Kehityksen taustalla ovat varhaiset 
kokemukset huolenpidosta, vastavuoroisuudesta ja kehittyvän 
mielen emotionaalisesta peilautumisesta toisen (yleensä 
vanhemman) mielessä.
Lapsen mieli kehittyy aikuisen mentalisaatiokyvyn varassa.
Vanhempien ja lapsen väliset vuorovaikutussuhteet määrittävät 
lapsen tunteiden säätelyn sekä stressinsäätelyjärjestelmien 
kehittymistä.
Puolet elämänaikaisista mielenterveyden häiriöistä alkaa jo 
lapsuudessa, ennen 14 vuoden ikää.

Tia Kemppainen

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Miksi vanhemmuutta pitää tukeaTukevaa tutkimusevidenssiä siitä, että lapsuus on hyvin keskeistä aikaa myöhemmän mielenterveyden kehittymisen kannalta Samoin siitä, että kehityksen ydin on lapsen ja vanhemman välisessä vuorovaikutuksessa
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Parempaa kotoutumista vanhemmuutta tukemalla

• Perheen merkitys kotoutumisen edistymisessä on keskeinen. 
Vanhempien, erityisesti äitien, rooli koko perheen onnistuneessa 
kotoutumisessa on todettu useissa tutkimuksissa ja selvityksissä.

• Haasteena on perheenjäsenten (erit. vanhemmat – lapset) eritahtinen 
kotoutuminen ja sen aiheuttamat ongelmat perheen sisäisissä 
vuorovaikutussuhteissa.

 Kotouttamisessa keskeisellä sijalla on koko perheen toimivan 
vuorovaikutuksen tukeminen

• KEINOJA:
• Tuetaan vanhempien roolia lastensa ensisijaisina kasvattajina
• Tarjotaan vanhemmille tietoa ja neuvontaa perheille suunnatuista 

palveluista sekä suomalaisen yhteiskunnan perheitä koskevasta 
lainsäädännöstä ja käytännöistä

• Alle kouluikäisten kohdalla neuvola ja varhaiskasvatus ovat tärkeitä 
toimintaympäristöjä

• Kuinka pitkälti näissä palveluissa pystytään vastaamaan 
vanhemmuuden ja parisuhteen tuen tarpeisiin?

Suvi Nieminen



Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen 
perusta: 

kohtaa, uskalla kysyä, 
kuuntele kiireettä, 

syyllistämättä, taustoista 
riippumatta.

- Pirkanmaan vanhemmuuden ja parisuhteen tuen 
työryhmä -

”…lapsen tulisi 
persoonallisuutensa 

täysipainoisen ja sopusointuisen
kehityksen vuoksi kasvaa 
perheessä onnellisuuden, 

rakkauden ja ymmärtämyksen 
ilmapiirissä.” 

- YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, otettu käyttöön 
Suomessa vuonna 1991 -

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Mitä ikinä taustat ovatkaan, vanhemmuuden ja parisuhteen tuen perusta on aina sama 	– lapsilla on ihan yhtäläiset tarpeet ja oikeudet kasvaa onnellisuuden, rakkauden ja ymmärtämyksen ilmapiirissä	- Ihan samoja ovat myös ne perusasiat, joita vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen edellyttää ammattilaisilta



22.2.20188

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki osana pilotteja
(sulkeissa se, mihin hankkeen tavoitteeseen/toimenpiteeseen osa-alue erityisesti liittyy)

1. Yhteinen ymmärrys vanhemmuuden ja parisuhteen tuen tärkeydestä osana 
lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluita. (nykytila ja hyvät käytännöt)

2. Yhteinen ymmärrys siitä mitä tarkoitamme vanhemmuuden ja parisuhteen 
tuella osana perhekeskustoimintamallia. (nykytila ja hyvät käytännöt)

3. Ymmärrys siitä, mitä minun tulee työntekijänä ottaa huomioon 
vanhemmuuden ja parisuhteen tukemisen osalta. (palvelutarpeiden tunteminen, 
hyvät käytännöt, perustason työntekijöiden koulutustarpeet/koulutus)

4. Jaettu käsitys siitä, mikä on työnjako näiden palveluiden osalta eli tieto siitä 
kuka hoitaa ja huolehtii kun omat keinot eivät riitä (esim. palveluohjaus, 
agentti- ja avainhenkilömallit, Pyydä apua -nappi). (rakenne, pelisäännöt, resurssit, 
verkostotyö, linkitys sivistyspalveluihin sekä erityisen tason palveluihin/aikuissosiaalityöhön)

5. Selkeä käsitys siitä, miten työntekijät, vanhemmat, lapset ja nuoret on 
osallistettu. (osallistaminen)

6. Selkeät kirjaukset (tavoitteet, toimenpiteet) Perhekeskustoimintamallin 
kuvauksissa, Lasten ja perheiden palvelutuotannon käsikirjassa (sote), 
kuntastrategiassa, hyvinvointikertomuksessa ja muissa toimintaa ohjaavissa 
asiakirjoissa. (rakenne, pelisäännöt, koordinoinnin toimintamallit)

7. Käsitys siitä, miten vanhemmuuden ja parisuhteen tuen arviointia ja 
seurantaa toteutetaan (mm. oikeat ja toimintaa kuvaavat indikaattorit). 
(rakenne, pelisäännöt, koordinoinnin toimintamallit)

Tia Kemppainen
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki - sisällöt piloteissa

Tia Kemppainen

Tavoite Toimenpiteet Vastuuhenkilö(t) Pilottialueen määrittämät 
täsmällisemmät sisällöt

Aikataulu 

TRE: 
Hervanta-
Vuores

Vanhemmuu-
den ja 
parisuhteen 
tuen 
toteutumisen 
varmistaminen 
ja näkyväksi 
tekeminen 
osana 
kokonais-
pilotteja; 7 
kohdan 
kysymykset.

1) Nimetään 
yhteyshenkilö
/työryhmä.

2) Sovitaan 
tapaamisaika.

3) käydään läpi 
”7 kysymystä”

4) Täsmenne-
tään
pilottikohtai-
set tavoitteet

5) Muut 
mahdolliset 
esille tulevat 
teemat 
pilottikohtaise
sti

Pilottisuunnitelmassa 
teksti jo?  

Nokia Johanna Rauma • Ehdi Ensin –malli
• ”Parisuhteen tukea 

koulujen kautta”

13.2. 
20.2.
19.3. ja 28.3.

Lempäälä Leena Järvinen ja 
Katri Auvinen

• Vanhemmuuden tuen 
toteutuminen jo kootuissa 
palvelukuvauksissa 
yksittäisen kohteen valinta 
kesken.

• Parisuhdeiltojen 
mallintaminen.

30.1.2018
7.3. klo 8:30-11
3.5 klo 13:30-15:30

Kangasala Päivi Segerroos 
Opiskelija Sisko 
Järvinen

• Perheesi parhaaksi –
toimintamallin 
systemaattinen 
kehittäminen.

• Vanhempainiltakäytännöt 
paremmiksi.

8.1.2018 
30.1.2018 LAPE-ryhmä
1.3. V&P -työryhmä

Valkeakoski Niina Pirinen • Yksittäisen kohteen valinta 
kesken.

13.2.

Orivesi Katariina 
Ronkonen

• Tarpeiden tunnistaminen 
yksittäisen kohteen valinta 
kesken.

• Varhaiskasvattajien 
kohtaamisosaamisen 
vahvistaminen

12-2017 
(kohtaamispaikka)
1.2.2018 
(kohtaamispaikka)
12.3.

Sastamala Pirita Rantanen • Yksittäisen kohteen valinta 
kesken; keskustelu 
tarpeista ja toiveista 
käynnissä

• Matalan kynnyksen 
ennaltavahvistavat palvelut 
(mm. avoin 
päiväkotitoiminta)? 

13.2.
14.3. kunnan LAPE-
ryhmä
26.3. klo 12:30 (Tia)

Työryhmien työskentely viedään mahdollisuuksien mukaan ko. kunnan LAPE-ryhmän asialistalle.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Koottu yhteen se, mitä vanhemmuuden ja parisuhteen tuen osa-alueita eri piloteissa on mukanaTervemenoa kuntien lape-ryhmiin mukaan suunnittelemaan!Maahanmuuttaaja- ja monikultturisuusasiat ovat esillä erityisesti Hervanta-Vuoreksen pilotissa, mutta myös Nokian kanssa on aloiteltu aktiivisesti yhteistyötä. Tavoitteena on viedä monikulttuurisuuden huomioivia näkökulmia osaksi kaikkien palveluiden kehittämistä (palataan myöhemmin)
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MAAHANMUUTTAJA-ASIAT JA MONIKULTTUURISUUS PILOTEISSA

Perhekeskusmallin pilottikunnissa (Nokia, Kangasala, Lempäälä, Hervanta-Vuores) 
koulutusiltapäivä ”Työkaluja maahanmuuttajataustaisten ja monikulttuuristen 
perheiden kohtaamiseen”, suunnattu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa 
työskenteleville

• Nokia 14.3. klo 12.30-15.30
• Hervanta-Vuores 26.4. klo 13-16 ja 16.5. klo 13-16
• Lempäälä ?
• Kangasala ?

• Ensisijaisesti tarkoitettu pilottikuntien toimijoille; jos tilaa jää, myös muut 
tervetulleita

Tia Kemppainen
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Lapen
periaatteet

• Lapsen oikeudet ja 
lapsen etu

• Lapsi- ja 
perhelähtöisyys

• Voimavarojen 
vahvistaminen

• Perheiden 
monimuotoisuus

Palvelut ja toimintamallit – näky Pirkanmaalta

Tia Kemppainen

Ennen 
syntymää

0 - 6 v.

13 – 16 v.

7 – 12 v.

17 – (20 v.)

Läpileikkaavat teemat ja asiakokonaisuudet:
- Monikulttuurisuus: hyvin eriävät näkemykset vanhemmuudesta ja parisuhteista, lastensuojelun pelko 

ja sillä ”uhkailu”
- Vaitiolovelvollisuus: erityisesti erilaiset kulttuuritaustat tai muuten syntyneen epäluottamuksen 

näkökulmat
- Tiedottaminen palveluista ja toiminnoista
- Digitaalisuus: palvelut, sisällöt, toimintakulttuuri

”Palvelupolun” kuvaaminen:
ennen palvelua: tarpeet ja toiveet
palvelun aikana: minimikriteerit kontaktipisteissä, vastuut, 
resurssit, verkostot
palvelun jälkeen: verkostot, seuranta
Katvealueiden kattaminen
Osaamisen kehittäminen
Tiedottaminen ja konsultointi
Yhteistyötavat vanhempien kanssa
Vanhemmuuden tuki erityistilanteissa



Case ”perhe”
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Case-esimerkki

Perheessä on äiti ja isä, joilla on yksi yhteinen lapsi, 2-vuotias poika. Lisäksi äidillä on edellisestä liitostaan 5-vuotias 
tyttö, jonka isä asuu muualla. Äiti on kotona 2-vuotiaan pojan kanssa, ja isä tekee keikkaluonteisesti kolmivuorotyötä. 
Tyttö on osa-aikahoidossa päiväkodissa.

Äiti on kokenut pojan syntymän jälkeen alakuloisuutta ja väsymystä, mutta varsinaista synnytyksenjälkeistä 
masennusta hänellä ei ole diagnosoitu. Äiti on joutunut luopumaan aiemmasta ammatistaan ja pohtii tulevaisuuttaan. 
Nyt hän haluaa kuitenkin olla kotona nuorimmaisen kanssa, koska ei halua vielä antaa pientä lasta kenellekään 
ulkopuoliselle hoitoon.

Isä tekee keikkaluonteisesti vuorotöitä ja yrittää opetella sopeutumaan satunnaisiin yövuoroihin. Hänelle on kuitenkin 
tullut univaikeuksia, joihin lääkäri on määrännyt nukahtamislääkettä. Perheen isä vastaa tytön kuljetuksesta 
päiväkotiin. 

Perheen tyttö on kasvanut ja kehittynyt normaalisti. Päiväkodissa hän toimii usein lyhytjänteisesti, hänen on vaikea olla 
hiljaa ja keskittyä yhteen asiaan. Loppuvuodesta tytön päiväkotiryhmä vaihtui, ja omahoitaja kertoi vasu-keskustelussa 
siirtymätilanteiden vaikeuksista. Myös kotona vanhemmat ovat kokeneet arjen vaikeutuneen ja isällä on ollut usein 
vaikeuksia ehtiä ajoissa päiväkotiin ja töihin, koska tyttö viivyttelee eikä suostu peseytymään ja pukeutumaan. Perheen 
isä hoitaa käytännössä kaiken asioinnin päiväkodin kanssa. Päiväkodissa on kiinnitetty huomiota siiten, että tytöltä 
puuttuu usein tarvittavia varusteita, eikä päiväkodin toiveisiin/pyyntöihin saada kotoa useinkaan vastetta. Vanhempien 
parisuhde tuntuu olevan tiukoilla. 

Poika ei puhu vielä mitään, ja vanhemmilla on huolta hänen kielenkehityksestään. Asiasta on puhuttu kerran 
neuvolassa, mutta asia ei ole vielä edennyt.

 Millaista apua ja tukea arvelette perheen tarvitsevan? Mitä palveluja tarjoaisitte perheelle tällä 
perusteella? Millaisia työkaluja on käytettävissä?

 Mikä olisi toivottu lopputulos? Toteutuuko se nykyisellä palvelujärjestelmällä ja -tarjonnalla?
 Minkä pitäisi muuttua, miten ja kenen toimesta, jotta toivottuun tulokseen päästäisiin? Rakenteet, 

työkalut/-menetelmät?

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi



Perhe Virtanen-Nieminen





Kuvasta on ehtinyt karkaamaan perheen kuopus, 2-vuotias poika. Perheen isä on suomalainen, äiti ja 
tytär ovat muuttaneet Suomeen Thaimaasta.  



Kuopuksen syntymän jälkeen otettu kuva, josta isosisko puuttuu. Äiti on 
suomalainen. Isä on muuttanut Suomeen Gambiasta alun perin opiskelujen vuoksi.



Perheen vanhemmat ja tytär ovat syntyneet Saksassa. Poika on syntynyt Suomessa.



Perhe on muuttanut Suomeen Syyriasta. Heidän turvapaikkaprosessinsa on 
kesken, ja he asuvat vastaanottokeskuksessa.
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Palvelut ja toimintamallit – läpileikkaavat teemat

Tarpeet, toiveet Tavoite asiakkaan 
näkökulmasta

Keskeiset 
kohtaamispisteet: 
vastuut, resurssit ja 
verkostot

Katvealueiden kattaminen; 
haasteet

Ratkaisut (mm. osaamisen 
ylläpitäminen ja  kehittäminen)

Monikulttuurisuus  - työryhmien tuotos 22.2.2018

Tiedottaminen ja konsultointi:
Yhteistyötapojen kehittäminen vanhempien kanssa – lasten ja nuorten ääni:
Vanhemmuuden tuki erityistilanteissa: 
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Mitä huomioitava varhaiskasvatusikäisten palveluissa?

Ajatuksia maahanmuuttajapalveluiden kehittämistyöryhmältä:

palvelutarjonnasta kertominen – mistä tieto, mikä palvelee perhettä 
parhaiten, tarjotaan perheelle mutta perhe ”ei tartu” palveluun
• perheen vieminen/saattaminen palveluun

palvelun kuvaaminen perheelle
• toimintatapojen avaaminen/kuvaaminen, toimintakulttuuri

palvelun hinta
Henkilökunnan osaaminen, tietoisuus kulttuureista, rohkeus, 
positiivisuus
elinikäinen oppimisen polku alkaa
perheen rinnalla kulkeminen
lapsi, perhe, yksilölliseen perhekulttuuriin tutustuminen; ei yleistetä
avoin kumppanuus, tasavertainen kohtaaminen 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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KAIKKI PALVELUT LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT 1 (2)
LUONNOS, täydentyy

A. Tavoite asiakkaan 
näkökulmasta

B. Maahanmuuttajataustaisten/ 
monikulttuuristen asiakkaiden 
mahdolliset erityistarpeet ja/tai 
–haasteet

C. Palveluiden
vähimmäiskriteerit, vastuutahot 
ja (monialaisen) verkoston 
toiminta 

D. Kehittämistarpeet, katvealueet E. Toimenpide-/ratkaisuehdotukset
(mm. osaaminen, resurssit, rakenteet, hyvät 
käytännöt)

1 Keskeiset palvelut on saatavissa 
asiakkaan ymmärtämällä kielellä
– asiakas pystyy selviytymään ja 

asioimaan keskeisimmissä (universaali-
)palveluissa ilman suuria ponnistuksia –
tai vaihtoehtoisesti tietää, mistä saa 
tarvittaessa helposti apua

- Yhteinen kieli ammattilaisen 
kanssa puuttuu

- Kirjallinen materiaali (lomakkeet, 
ohjeet, kirjeet) vieraskielisiä

- Palveluun pääsy on haasteellista 
vieraskielisyyden vuoksi (ml. ajan 
varaaminen)

- Luku-/kirjoitustaidottumuus
- Erilainen ymmärrys käytetyistä 

käsitteistä

Kaikki julkiset palvelut.
Jokaisen ammattilaisen vastuu:
- Järjestää tulkkauksen aina 

tarvittaessa. Lasta ei koskaan 
käytetä tulkkina. Varmistaa 
asiakkaan ymmärtäneen asian. Jos 
asiakkaalle antaa lomakkeen tmv., 
samalla ohjataan, missä sen 
täyttämiseen on saatavilla apua. 

- Tulkkipalveluita ei saatavissa kaikkialla, 
tarvittavilla kielillä ja/tai oikeaan aikaan

- Tulkkien ammattitaidon kehittäminen 
(mm. erityissanasto)

- Useissa yleisissä palveluissa (mm. 
ajanvaraus, nettiasiointi kouluissa ja 
varhaiskasvatuksessa) ei ole huomioitu 
vieraskielisten tarpeita  palveluun 
pääsy tai sen käyttäminen vaikeutuu

- Suuri osa vastaanottoajasta kuluu 
muiden asioiden hoitamiseen (esim. 
lomakkeiden täyttämiseen)

1. Huomioidaan vieraskielisten tarpeet kaikkien 
palveluiden kehittämisessä (kielivaihtoehdot, 
erilaiset tavat hoitaa asia)

2. Ammattilaisia koulutetaan tulkkipalvelujen 
käyttämisessä (koska, kuinka, 
vuorovaikutustilanne)

3. Otetaan käyttöön sähköinen tulkkauspalvelu 
(Tulka)

4. Kehitetään/hyödynnetään omakielistä 
neuvontaa (informointi, Mainion 
videopuhelu-etäneuvonta, Info-Lango)

5. Tuotetaan vieraskielistä materiaalia: 
lomakkeet, esitteet, äänitiedostot jne.

Resurssit:
- Tulkattuun asioimiseen resursoidaan 1,5-
kertainen työaika.

2 Asiakas luottaa siihen, että hänen 
asiansa pysyy luottamuksellisena

- Palvelujärjestelmän 
toimintaperiaatteet ovat vieraat

- Tulkkaukseen liittyvät haasteet 
(erityisesti pienet 
maahanmuuttajayhteisöt/kieliryh
mät)

- Epäluottamus 
palvelujärjestelmää, 
ammattilaisia ja/tai tulkkia 
kohtaan

Kaikki palvelut:
- Asiakastilanteissa painotetaan 

työntekijöiden (myös tulkkien) 
vaitiolovelvollisuutta

- Tulkin sopivuus asiakkaalle 
varmistetaan

- Työntekijät eivät osaa huomioida 
tulkkaustilanteeseen liittyviä haasteita ja 
ongelmia

1. Työntekijöille järjestetään koulutusta 
tulkkaustilanteessa huomioitavista 
asioista

2. Etätulkkauspalvelun hyödyntäminen 
tarvittaessa

3. Kotoutumiskoulutuksessa painotetaan 
luottamuksellisuutta 
viranomaisasioinnissa

3 Asiakas kohdataan yksilöllisesti - Kulttuuritausta vie helposti 
suurimman huomion

- Maahanmuuttajatausta ei yksinään 
määritä asiakkaan ohjautumista 
palveluissa 

- Kategorisoiva kohtaaminen: Etnisen 
vähemmistön edustaja tulee helposti 
kohdatuksi ryhmänsä edustajana

- Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden 
kohtaaminen on monelle ammattilaiselle 
vielä vierasta ja pelottavaa

1. Koulutetaan ja rohkaistaan 
ammattilaisia

2. Kokemusasiantuntijat 
kehittämistyössä näkyvästi mukana 
konkretisoimassa asioita ja 
rikkomassa ennakkoluuloja



22.2.201823

KAIKKI PALVELUT LÄPILEIKKAAVAT TEEMAT 2 (2)
LUONNOS, täydentyy

A. Tavoite asiakkaan näkökulmasta B. Maahanmuuttajataustaisten/ 
monikulttuuristen asiakkaiden 
erityistarpeet /-haasteet

C. Palveluiden vähimmäiskriteerit, 
vastuutahot ja (monialaisen) verkoston 
toiminta

D. Kehittämistarpeet, 
katvealueet

E. Toimenpide-
/ratkaisuehdotukset (mm. 
osaaminen, resurssit, rakenteet, 
hyvät käytännöt)

4 Palvelut tukevat  vanhempien keskinäistä 
vuorovaikutusta

Monikulttuuristen ja kotoutuvien 
perheiden parisuhde-/ 
perhedynamiikan tuntemus – tuen 
tarpeiden kysyminen ja tunnistaminen

Kaikki palvelut - Miehet ja/tai kantasuomalainen 
puoliso usein dominoivia 
vastaanottotilanteessa

- Asioiminen keltä osaavan 
puolison kanssa /kautta on 
helpompaa

1. Molempia vanhempia/ asianosaisia 
kuultava ymmärtämällään kielellä, ei 
keskustella kumppanin kautta. Tarvittaessa 
tulkki.
2. Myös isät huomioitava palveluja 
suunniteltaessa

5 Asiakas tietää olemassa olevista 
tukimuodoista ja palveluista

- Heikko palvelujärjestelmän, 
palveluiden ja 
tukimahdollisuuksien tuntemus

- Vieraskielisyys
- Luku-/kirjoitustaidottomuus

Neuvola, varhaiskasvatus, oppilashúolto, 
maahanmuuttajatyön koordinaattorit

Palveluntarjoajat eivät tiedä 
toisistaan  asiakasohjaus ei 
toimi varsinkaan 3. sektorin 
suuntaan

1. Sähköinen palvelutarjotin
2. Jäerjetö-srk-kunta –yhteistyön 

kehittäminen

6 Perhe/asiakas osaa käyttää olemassa 
olevia palveluita (esim. hakeutua oikeaan 
palveluun, käyttää ajanvarausta)

- ks. Kohta 5B
- Erilainen aikakäsitys

- Kaikki tahot vastaavat ohjaamisesta ja 
neuvonnasta oman palvelunsa käytöstä

Kohtaamispaikat:
- Käytännön neuvonta ja tuki (palveluohjaus)
- Opastus sähköisten palveluiden hyödyntämiseen

- Tieto ja opastus palveluiden 
käyttöä koskien tulee 
sattumanvaraisesti ja usein 
kantapään kautta

- Asiakkaiden puutteellinen 
tieto palveluiden käytöstä vie 
turhaan palveluiden 
resursseja (mm. 
peruuttamattomat ajat) 

1. Huomioidaan 
kotoutumiskoulutuksessa

2. Sähköisen materiaalin 
hyödyntäminen asiakkaiden 
opastamisessa, esim. Infopankki, 
Info-Lango, MATEAS 
(terveyspalveluiden käyttö)

3. Yhdenmukainen toiminta 
käyttämättä jääneiden 
ajanvarausten yhteydessä
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VANHEMMUUDEN JA PARISUHTEEN TUKI 1 (3)
LUONNOS, täydentyy

A. Tavoite asiakkaan 
näkökulmasta

B. Maahanmuuttajataustaisten/ 
monikulttuuristen asiakkaiden 
mahdolliset erityistarpeet 
ja/tai -haasteet

C. Palveluiden vähimmäiskriteerit, 
vastuutahot ja (monialaisen) 
verkoston toiminta

D. Kehittämistarpeet, 
katvealueet

E. Toimenpide-/ratkaisuehdotukset (mm. 
osaaminen, resurssit, rakenteet, hyvät käytännöt)

1 Vanhemmilla on jaksamista 
vanhemmuudelle uudessa 
arjessa

- Arjen pyörittäminen (ml. 
Paperiasioiden hoitaminen, uudessa 
arjessa selviytyminen) vie ajan ja 
psyykkiset voimavarat

- Kohtaamispaikat:
Ohjaus ja avustaminen omakieliseen 
neuvontaan, lomakkeiden täytössä
- Neuvolat:
Jaksamisen kartoittaminen,

- Omakielistä neuvontaa ei juuri 
saatavilla Tampereen 
ulkopuolella

- Muiden asioiden hoitaminen 
(lomakkeiden täyttäminen) vie 
suuren osan vastaanottoajoista

1. Omakielisen neuvonnan mahdollisuus tarjolle 
jokaiseen perhekeskukseen/ 
keskuskohtaamispaikkaan 

- Videopuheluyhteys Maahanmuuttajainfo 
Mainioon

- Kieliavustajat?
- Muut digit. Palvelut, esim. Info-Lango?

2. Tukiystävä ja –perhetoiminnan kehittäminen 

2 Toiminta tukee perheen sisäistä 
dynamiikkaa ja vuorovaikutusta

- Kulttuurien törmäykset (sekä 
perheen sisä- että ulkopuolella)

- Perheenjäsenten käytettävissä 
olevien resurssien 
epätasapaino (esim. toinen 
puolisoista asunut maassa 
kauemmin)

- Erityisen haasteellinen tilanne 
teini-ikäisten perheissä

- Järjestelmä ja palvelujen 
sirpaleisuus ei tue perheen 
kotoutumisen saman tahtisuutta

1. Kotoutumissuunnitelma tehdään koko perheelle
- Perhedynamiikan huomioiminen palveluissa
- Asenneilmasto
2. Psykoedukaatio (kuka, missä, milloin?)
3. DIdar

3 Vanhemmilla on tiedollisia 
kompetensseja/resursseja 
vanhemmuuteen

- Puutteet vanhempien 
tiedollisissa resursseissa 
koskien yhteiskunnan toimintaa 
ja siinä toimimista

- Esim. epävakailta alueilta 
tulleilla vanhemmilla ei oman 
koulunkäynnin kautta tietoa 
mm. päihteistä, lasten 
kehityksestä…

Neuvola, koulut, varhaiskasvatus, 
järjestöt ja seurakunnat
- Kuka kartoittaa?

- !! 1. Säännölliset ”vanhemmuusillat” perhekeskuksen alueella 
(järjestöt, srk ja maku yhdessä)

2. Koulu ja varhaiskasvatus huolehtivat infosta oman 
toimintansa osalta (esim. koulujärjestelmän ja 
varhaiskasvatuksen toiminta, odotukset vanhemmille)

3. Psykoedukaatio monella eri tasolla – kuka, missä?
4. Alkuvaiheen kotoutumispalveluiden orientaatiojaksoon 

perheille suunnatut kerrat (vanhemmuus, koulu ym.)
5. Huomioidaan perheen kotouttamissuunnitelmassa



LAPE Pirkanmaa, Maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuspalvelut
VARHAISKASVATUSIKÄISET LAPSET PERHEINEEN

A. Tavoite tai tarve 
asiakkaan näkökulmasta

B. 
Maahanmuuttajataustaisten 
asiakkaiden mahdolliset 
erityistarpeet/ -haasteet

C. Palvelun 
vähimmäiskriteeri(t)

D. Katvealueet ja haasteet Toimenpide-
/ratkaisuehdotukset

1. Perhe tietää 
varhaiskasvatusikäisille 
suunnatuista erilaisista 
palveluista (lapsen 
oikeudet palveluihin)

- kielitaidon puute 
- luku-/kirjoitustaidottomuus
- heikot valmiudet käyttää 

internetiä tiedonhakuun
- palvelujärjestelmää ei 

tunneta

KOTOUTUMISPALVELUT:
- Perheelle annetaan tietoa eri 
toimijoista ja niiden tarjoamasta 
toiminnasta

- Erilaisista 
palvelumahdollisuuksista ei 
kerrota riittävästi

- Sähköisten palvelujen 
hyödyntäminen 
palvelujen esittelyssä

- (esim. Info-Lango)
- Selkeä tiedottaminen

(suullinen ja kirjallinen)
- Tulkkipalvelujen käyttö

2. Perhe ymmärtää 
varhaiskasvatusikäisille 
tarkoitetun toiminnan 
merkityksen osana 
kotoutumista sekä 
lapsen kasvua ja 
kehitystä

Perheelle tarvitsee selkeää 
tietoa varhaiskasvatusikäisille 
lapsille tarjolla olevien
palvelujen sisällöstä 

- Perheille kerrotaan heidän 
palvelutarvettaan vastaavasta 
toiminnasta ja ohjataan 
palveluun

- Varhaiskasvatuspalvelujen
sisältöjen kuvaaminen 
perheille

- Perheen tarpeista lähtevä 
ohjaus toimintaan

Perheen tietämättömyys
suomalaisesta 
varhaiskasvatuksesta ja 
varhaiskasvatusikäisten lasten 
toiminnasta

3. Lapsi osallistuu perheen
valitsemaan 
varhaiskasvatusikäisille 
tarkoitettuun toimintaan

- Luottamuksen syntyminen
- Palvelun saavutettavuuden 

haasteet 
maahanmuuttajataustaisen 
perheen näkökulmasta

- Ks. Kohdat !A ja 2A

Perhettä tuetaan ja kannustetaan 
osallistumiseen
Perheelle kerrotaan säännöllisen 
osallistumisen merkityksestä

- Suuri määrä 
maahanmuuttajataustaisia lapsia ei 
osallistu varhaiskasvatukseen

- Henkilöstön osaamisen
vahvistaminen: avoin 
kohtaaminen, 
vuorovaikutus perheen 
kanssa.

- Perheen tukeminen 
lapsen saattamiseksi 
varhaiskasvatusikäiste
n toimintaan
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LAPE Pirkanmaa, Maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuspalvelut
VARHAISKASVATUSIKÄISET LAPSET PERHEINEEN

A. Tavoite/ tarve 
asiakkaan 
näkökulmasta

B. 
Maahanmuuttajataustaisten/ 
monikulttuuristen 
asiakkaiden mahdolliset 
erityistarpeet/ -haasteet

C. Palvelun vähimmäiskriteerit D. Katvealueet/ haasteet E. Toimenpide-
/ratkaisuehdotukset

4 Lapsi ja perhe saavat 
tukea kielen 
kehitykseen

- Oman äidinkielen 
kehittyminen/säilyminen

- Suomen kielen 
kehittyminen

- Tuen tarvetta arvioidaan 
moniammatillisesti

- Ks .Tampereen malli?

- Miten arvioida normaalia 
vaihtelua 
kielenkehityksen sisällä?

- Kunnissa hyvin erilaisia 
toimintakäytäntöjä, 
osassa ohjeistus puuttuu 
kokonaan

1. Yhtenäisen arviointi- ja 
toimintamallin käyttöönotto 
Pirkanmaalla (”Repussa 
takana” –toimintamalli 
(Tre)?)

2. Ohjeistukset 
varhaiskasvatukseen ja 
neuvoloihin kielen 
kehittymisen tukemisen 
menetelmistä

5 Perhe ymmärtää 
varhaiskasvatustoimin
nan käytännöt ja 
toimintatavat

- Varhaiskasvatuksen 
tavoitteet ja toimintatavat 
voivat poiketa toisistaan 
hyvinkin paljon eri maissa 
 yhteinen ymmärrys 
varmistettava

- Eri kulttuureissa ja 
yhteiskunnissa erilaisia 
kasvatustavoitteita

Palvelun tuottaja:
- Antaa perheelle konkreettista 

opastusta varhaiskasvatuksen 
toimintatapoihin, myös 
maksuasioihin. Varmistaa 
ymmärryksen (tarvittaessa tulkki, 
kirjalliset ohjeet).

- Huomioi kulttuurisensitiivisyyden 
(AVATTAVA!)

- Maahanmuuttajataustais
ten/ monikulttuuristen 
perheiden erityistarpeita 
ei osata huomioida 
asioissa, jotka 
suomalaisille 
vanhemmille 
itsestäänselvyyksiä

1. Opastamiseen varataan 
aikaa

2. Erikielisten 
opasmateriaalien 
tuottaminen (kirjallinen, 
videoklipit)

3. Sähköisten palvelujen 
hyödyntäminen (esim. Info-
Lango, omakielinen 
neuvonta?)

4. Kulttuurisensitiivinen 
lähestymistapa 
(AVATTAVA!)
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Maahanmuuttajaperheiden kotoutuminen:
Yhteinen työ, yhte(nevä)iset suunnitelmat

- Yhteistyörakenteet ja toiminnan tavat: Monialainen verkostotyö
- Monialainen osaaminen, eri suunnitelmien yhteensovittaminen

Ote Ylöjärven varhaiskasvatuksen suunnitelmasta:
”Varhaiskasvatuksessa huomioidaan eri kieli ja kulttuuritaustaiset lapset ja perheet heidän kulttuuriaan ja 
tapojaan kunnioittaen. Aloituskeskustelusta alkaen perheen kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua 
asioista, jotka vaikuttavat lapsen arkeen kotona ja varhaiskasvatuksessa. Kasvatuskeskusteluissa 
käytetään tulkkipalveluja, jotta voidaan varmistaa kaikkien osallistujien tasa-arvoinen osallistuminen 
keskusteluun. Ryhmässä olevien lasten erilaisiin kulttuureihin tutustuminen antaa kaikille lapsille 
mahdollisuuden tutustua ja samalla lisätä ymmärrystä eri kulttuureja kohtaan. Oman äidinkielen opetus 
yhdessä suomi toisena kielenä -opetuksen kanssa vahvistaa lapsen monikulttuurista identiteettiä ja 
rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle. (OPH 2004:94) Tämän vuoksi monikielisen lapsen 
opetuksessa on suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti huomioitava suomen kielen opetus (S2-opetus). 
Varhaiskasvattajien tueksi on laadittu Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset Ylöjärven Varhaiskasvatuksessa
(linkki) ja Suomi toisena kielenä – S2-opetus Ylöjärven varhaiskasvatuksessa (linkki) -materiaalit.”

 Kotoutuvan perheen tarpeiden huomioiminen ja eri suunnitelmien sovittaminen yhteen: 
yhteiseksi pohjaksi perheen kotoutumissuunnitelma (linkki)

Suvi Nieminen

https://www.ylojarvi.fi/site/assets/files/42411/eri_kieli-_ja_kulttuuritaustaiset_lapset_yl_j_rven_varhaiskasvatuksessa_2014_pdf.pdf
https://www.ylojarvi.fi/site/assets/files/42411/suomi_toisena_kielen_s2-opetus_uusin.pdf
http://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4355103/perheen-kotoutumissuunnitelma-interactive.pdf/28b35da0-b2a9-4c9e-888a-34e68c1049e1


Mitä konkreettista jatkossa?
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KOHTI YHTEISIÄ TAVOITTEITA

Kysymyksiä:
• Mitkä ajatukset, asiat ja kysymykset nousevat päällimmäisinä mieleen? 
• Mitä teemoihin liittyviä asioita kehittämistyössä tulisi vahvistaa jatkossa?
• Millaisia koulutustarpeita näette olevan?

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Mitä olisi huomioitava piloteissa paremmin?Mitkä ajatukset nousevat päällimmäiseksi tämän aamupvän osalta: Mitkä haluaisitte nostaa esiin/ mitä asioita tulisi vahvistaa jatkossa  kierros!
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