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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 -



• Aito kohtaaminen ja vastaanotto

• Sikiö/lapsi vanhemman mieleen 

• Lapselle aikaa ja läsnäoloa – kohtaamispaikkaan lapsityöntekijä

• Kuunteleminen ja kuuleminen – lapsen kuulluksi tuleminen, lapsen 
osallisuus ja näkökulma

• Vanhemman tosiasiallisen tarpeen ja toiveen kuuleminen ja 
kunnioittaminen

• Vanhempien pientenkin tarpeiden huomioiminen – korjaavat 
kokemukset

• Perusasiat kuntoon 

• Asiakkaan rinnalla kulkeminen ihan oikeasti

• Turvallisuuden tunne

• Autetuksi ja ymmärretyksi tulemisen kokemus

• Vanhemmuuden mallintaminen

• Käytännön työkalut ja niiden käytön yhdessä opetteleminen  -
vinkkejä ja oppeja ja kokemuksia

• Helposti lähestyttävät ihmiset 

• Rohkeus ottaa asioita puheeksi

• Työhyvinvointi ja jaksaminen: työvuorot, työnohjaus, työntekijöiden 
huomioiminen, osaamisen kehittäminen jne.

• Psykoedukaatio: haasteen sanoittaminen, mallintaminen, tiedon 
antaminen

• Ammattitaidon jatkuva kehittäminen, monipuolista ja jaettua 
osaamista 

• Jatkuva tarveperustainen työnohjaus

• Tavoitteellisuus toiminnassa 

Päiväperhon koko työyhteisön kehittämispäivä 12.4.2018



Näin syntyy riittävän hyviä vanhempia

Elä lähellä Kasva lapsen kanssa

Avaa tunteet Pidä huolta Noudata linjaa

Leiki ja ymmärrä Opeta elämään Kuuntele lasta

LÄHDE: 
https://www.mll.fi/vanhemmille/

https://www.mll.fi/vanhemmille/


Vanhempien ero ja elämä eron jälkeen – yhteistyövanhemmuus ja vanhemmuussuunnitelma

Vanhemmuuden haasteita … ja ratkaisuja

Digiaika ilmiöineen 

Monikulttuurisuus

Päihteet ja mielenterveyden häiriöt

Lasten erityistarpeet

Lapsen kasvuun liittyvät vaiheet – teini-ikä!

Väkivalta ja muut kriisitilanteet

Koulunkäyntiin ja harrastamiseen liittyvä tuki  

Parisuhde/ ihmissuhteet voimavarana – tai voimien viejänä



Näyttöön perustuvan varhaisen 

tuen, hoidon ja 

vanhemmuustaitojen työkalupakki

www.kasvuntuki.fi

http://www.kasvuntuki.fi/
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Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki kohtaamispaikoissa – yhteisöllisyyttä ja vertaistukea

Kohtaamispaikassa vanhemmuutta ja parisuhteita tuetaan ennalta vahvistaen ja 
tarveperustaisesti…

• Toimijoilla on yhteinen ymmärrys vanhemmuuden tuen minimikriteereistä kohtaamispaikoissa

• Kohtaamispaikkatoiminta on näkyvää ja avointa – kaikki tietävät!

• Vanhemmuuden tukemisen polku on katkeamaton, palveluketjut toimivat

• Toimijoiden välinen työnjako (koordinaatio!) on selkeää – lukujärjestys ja yhteinen suunnittelu/kehittäminen 
> vastuuhenkilö!

• Kasvun tukea on tarjolla eri-ikäisten lasten vanhemmille matalalla kynnyksellä, maksutta ja myös ilman 
ajanvarausta

• Moniammatillisen yhteistyön rakenteet on tunnistettu ja kuvattu

• Harrastustoiminta on nivottu osaksi kohtaamispaikkatoimintaa

• Mitä muuta?



Palvelut ja toimintamallit – näky Pirkanmaalta

Tia Kemppainen

Ennen 

syntymää

0 - 6 v.

13 – 16 v.

7 – 12 v.

17 – (20 v.)

- Monikulttuurisuus

- Tiedottaminen palveluista ja toiminnoista

- Digitaalisuus

- ?

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen ”minimikriteereiden” määrittelyä. 

Tarpeiden, hyvien käytäntöjen ja katvealueiden tunnistamista sekä täsmentämistä.

Osaamis- ja koulutustarpeet

Siltaamisen suunnitelmat

Vanhemmuusasiahenkilö(t)?



Kohtaamispaikan palvelut ja toimintamallit – ennen syntymää 

Tia Kemppainen

- Tiedottaminen palveluista ja toiminnoista

- Digitaalisuus

- Monikulttuurisuus

Minimikriteerit

Osaamis- ja koulutustarpeet

Siltaamisen suunnitelmat

Vanhemmuusasiahenkilö(t)?

Tarpeita

Hyviä käytäntöjä

Katvealueita

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki
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Parisuhteen tuen Top Ten –kortit pilotoinnissa Pirkanmaalla

Korttien hyödyntämismahdollisuuksia ja kokemuksia 
kootaan osana Pirkanmaan LAPE-työtä. 

Oheiset kortit on lähetetty pilotteihin asiakastyötä tekevien  
käyttöön toiveella, että 

1. Otat kortit käyttöösi (tai vaihtoehtoisesti annat 
työkaverillesi) kohdatessasi vanhempia.

2. Sovellat korttien kysymyksiä ja aihepiirejä itsellesi 
luontevimmalla tavalla.

3. Kirjaat ylös kokemuksiasi – ohessa sitä varten lomake, joka 
löytyy sähköisenä osoitteesta: 
https://link.webropolsurveys.com/S/DFB98AA8248A8576

4. Muistat kirjata kokemukset ja tallentaa ne sähköisen linkin 
kautta viimeistään 10.6.2018 mennessä.

5. Jaat kortteja ja palautelomakkeen linkkiä kaikille niille, 
joiden kautta arvelet korteista olevan hyötyä lapsiperheille.

https://link.webropolsurveys.com/S/DFB98AA8248A8576

