Vanhemmuuden ja parisuhteen tukea Pirkanmaalla
– näkökulmana perusopetus
LAPE Pirkanmaa, 10.10.2018

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 -

Mitä perhekeskus
tekee?

3

10.10.2018

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki osana
perhekeskustoimintamallia.
> Määritelmä kesken
Tuleeko jotain THL:stä?

LÄHTÖKOHTA: Pitävä ote saippuasta?

”Meillähän tätä tehdään jo!”
”Vanhemmuuden tuki on keskeinen osa meidän
työtämme!”
”Me kohdataan vanhempia jatkuvasti.”

 Kysyttiin mitä on jo ”kaikkien” ja ”kaikkialla” tekemä
vanhemmuuden tuki:
•
•
•
•

LAPE-pähkinät
Työryhmätyöskentely erilaisten tehtävien kautta
Kyselyt työyhteisöissä ja yksittäisille työntekijöille
Vanhempien kuuleminen
LAPE Pirkanmaa - Tia Valden

Miten voidaan paremmin tukea parisuhteita, vanhemmuutta ja
erotilanteita? Nostoja Vaikuta –kyselystä 12/2017

1) Vertaistukiryhmiä (myös avoimia) + ammatillisesti ohjattuja ryhmiä
2) Nopeammin ja joustavammin aikoja; työntekijöitä riittävästi asiakastyöhön, avun
saannin helppous (kts. myös kohta 9).
3) Kuuleminen, kuunteleminen ja kohtaaminen; henkilöstön osaaminen näiltä osin
paremmaksi
4) Kotiapu, lastenhoitoapu – arjen keventäminen ja parisuhdeajan
mahdollistaminen kun verkostot heikot
5) Tukipalveluiden saavutettavuus, myös ilta- ja viikonloppuaikoina –
tiedottaminen!
6) Molempien huoltajien tasapuolinen kohtelu erotilanteissa, lapsi edellä
näkökulma!
7) Vanhemmuuden roolin korostaminen – vanhempi lapsen ensisijainen kasvattaja
uskallettava tehdä näkyväksi
8) Perheen kokonaistilanteen ymmärtäminen; tiedon joustava siirtyminen
9) Tuen saamisen helpottaminen (maksuttomuus, matala kynnys ilman pelkoa
lasten huostaanotosta)
10) Vertaistuki, keskusteluapu sekä koulutus/tiedonsaanti verkossa (mahdollisuus
asioida anonyymisti)

Vastauksia
10.1.2018
n. 550

https://palvelut2.tampere.fi
/e3/lomakkeet/12771/loma
ke.html
Vastausaikaa on
31.12.2018 saakka
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Lähtökohta – työryhmässä todettua

Ei ole olemassa yksittäistä menetelmää, joka kattaisi
riittävästi kaiken vanhemmuuden tuen.
Ei ole olemassa yksittäistä toimijaa, joka voisi yksin
kantaa vastuun vanhemmuuden tukemisesta.
Katsottiin tärkeäksi todeta ne asiat, joiden tulee - millä
tahansa menetelmällä tai välineellä, yksin tai verkostossa
toimien - vähintään toteutua lapsi- ja perhepalveluissa.
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Palvelut ja toimintamallit – näky Pirkanmaalta
Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen ”minimikriteereiden” määrittelyä.
Tarpeiden, hyvien käytäntöjen ja katvealueiden tunnistamista sekä täsmentämistä.
17 – (20 v.)
13 – 16 v.
7 – 12 v.

0 - 6 v.

Ennen
syntymää

Tarpeita:
Tarpeita:
Tarpeita:
-

Tarpeita:
Tarpeita:
-

Yksin odottavat
Kun lasta ei kuulu
Perhevalmennus
Nuorten perhekasvatus
Vuorovaikutustaidot
jne.

-

-

Mitä koulun jälkeen?
Koulun aloittaminen
Koulutyön tuki
jne.

Kodin ja koulun viestintä
Murrosikä
Lapsen itsetunnon vahvistaminen
Kohtaamiset
jne.

Hyviä käytäntöjä: RatkaiHyviä käytäntöjä:
-

Hyviä käytäntöjä:

Hyviä käytäntöjä:
Monialainen perhevalmennus
Hedelmöityshoidot
Oppilaitosten vuorovaikutusta tukeva opetus
jne.

Ratkaisuja –
minimiKatvealueita: kriteerit

Yksinhuoltajat
Synnytyksen jälkeinen apu
Vertaistuki
Vuorovaikutustaidot
Uhmaikä
jne.

-

Ratkaisuja –
minimikriteerit

Vertaisryhmät
Perhekahvilat ja –kerhot
Ikäkausitarkastatukset
Verhaiskasvatus
jne.

Katvealueita:

Katvealueita:

Tieto puuttuu
Tarpeet ja tuki eivät kohtaa
Palvelut paikoin henkilösidonnaisia
Tieto puuttuu
jne.
Perhevalmennusta paikoin vain ensisynnyttäjille
Henkisen tuen tarpeen tunnistaminen
Verkostomainen työskentelyote
jne.

-

Ratkaisuja –
minimikriteerit

Sähköiset viestintäkanavat
Vertaisryhmät
jne.

-

Vertaisryhmät
?

Katvealueita:
-

Kodin ja koulun yhteistyö haastetilanteissa
Vanhemmuutta tukeva ennaltavahvistava viestintä
Vertaistuki
Osallistumattomuus
jne.

suja –
minimikriteerit

Kodin ja koulun yhteistyö haastetilanteissa
Vanhemmuutta tukeva ennaltavahvistava
viestintä
Vertaistuki
Osallistumattomuus
jne.

-

Nuoren kasvu tulevaksi vanhemmaksi
Vuorovaikutustaidot
Tunnetaidot
Melkein aikuisen tukeminen
jne.

Hyviä käytäntöjä:
-

Vertaistuki?
?

Ratkaisuja –
minimikriteerit

Katvealueita:
-

Nuoren vanhemmille vähän mitään tarjolla
Parisuhteen tuki kun elämäntilanne muuttuu
jne.

Osaamis- ja koulutustarpeet
Siltaamisen suunnitelmat
Vanhemmuusasiahenkilö(t)?

- Monikulttuurisuus
- Tiedottaminen palveluista ja toiminnoista
- Digitaalisuus

LAPE Pirkanmaa - Tia Valden

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen minimikriteerit

Toteutuessaan minimikriteerit
• ovat yhteisen vanhemmuuspuheen ydin.
• kattavat koko perheen ja kaikki perheet.
• kattavat peruspalvelut, erityispalvelut soveltuvin osin, järjestöjen ja seurakuntien
kumppanuuteen perustuvat palvelut ja toiminnot sekä ostopalvelut.
• luovat perustan (sopimusperustaiselle) kumppanuudelle järjestöjen,
seurakunnan ja yksityisen toimijan kanssa.
• edesauttavat välttämään päällekkäistä työtä tehden toimivat menetelmät
näkyviksi.
• mahdollistavat vanhemmuuden tuen suunnitelmallisuuden ja sitä seuraavan
tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden osoittamisen.
Minimikriteerit eivät ole välineitä tai työkaluja vaan niiden kautta hyvät menetelmät
yhdistyvät kokonaisuudeksi.
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Huomaa hyvä vanhemmassa
MINIMIKRITEERIT VANHEMMUUDEN JA PARISUHTEEN TUKEMISEKSI PIRKANMAALLA

1) Kiireetön kohtaaminen
2) Huomaa hyvä vanhemmassa – vanhemman itsetunnon ja oman toimijuuden
vahvistaminen
3) Rohkeus ottaa vanhemmuutta ja parisuhdetta tukevat asiat puheeksi, kuulla
ja kuunnella – myös lasta
4) Syntymätön/lapsi/nuori vanhemman mieleen – tukea jo ennen syntymää,
lapsen täysi-ikäisyyteen saakka
5) Vuorovaikutuksen vahvistaminen
6) Tietoa tarjolle
7) Älä jätä perhettä yksin – etsi sopiva tuki yhdessä vanhemman kanssa
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Kohtaamisen kautta osallistavaan vuorovaikutukseen
- Tunne kuulluksi tulemisesta, hyvinvointi on kokemus

Syksyn 2018 koontina

Kohtaamispaikat
Äitiys- ja lastenneuvola
Varhaiskasvatus
Perusopetus (ml. esiopetus)
Toisen asteen koulutus

Myöhemmin tai ohella jos mahdollista:
perheneuvolat, perhetyö, kotipalvelu, sosiaalityö, aikuissosiaalityö, aikuisten
erikoissairaanhoito, mielenterveys- ja päihdepalvelut, nuorisotyö, työterveys,
asumisneuvonta, Kela, Kirjastot

Mitä muita?
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ja muu vapaa-aika, poliisi?

Esi- ja alkuopetus
1) Kiireetön kohtaaminen

Keskeinen
edellytys
Asenne

Näin me sen teemme
Turvallinen koulu

Sujuva arki ja sitä
tukeva toiminta

Vanhempainryhmät

2) Huomaa hyvä vanhemmassa

Viestintä

Toimiva Wilma/Helmi

3) Puheeksi ottaminen, kuuleminen
ja kuunteleminen

Rohkeus

4) Lapsi/nuori vanhemman mieleen

Lapsilähtöisyys

Osallistavat
vanhempainillat

5) Vuorovaikutuksen vahvistaminen

Esimerkki

Miten
viestin/viestimme?

6) Tietoa tarjolle

Jakelukanavat

Vanhemmuuden tuen
digipalvelut näkyvillä

7) Älä jätä perhettä yksin

Palveluohjaus

Toimiva oppilas- ja
opiskelijahuolto

10.10.2018

Mielipiteiden kuulemisen
systemaattiset keinot
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Parisuhdekortit

Ehdi Ensin (EE)
Teemapäivät ja
kampanjat

Palvelut
löydettävissä

Laaja
terveystarkastus (1.lk)
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Esi- ja alkuopetus - mietittävää
• Hyvän koulutien alun turvaaminen jos perheessä on ongelmia/kriisi?
• Riittävän, lapsi- ja perhelähtöisen tuen tarjoamisen mahdollisuudet?
• Moninaisten perheiden ja perhetilanteiden tunteminen ja
huomioiminen?
• Kun vanhempi ei saata lasta esikouluun/-koulusta, miten varmistetaan
vuorovaikutuksen rakentuminen?
• Koulun esikoulun/koulun henkilökunnan käyttämä kieli on eri kuin
kodin arkikieli?
• Kun viestit eivät tavoita huoltajia vaikka tarkoitus on hyvä?
• Kun huoltajat eivät osallistu.
• Digiaika haastaa vanhemmuuden, miten koulu voisi auttaa?
• Vanhemmat negatiiviset koulukokemukset haittaavat vuorovaikutusta?
• Mitä muuta?
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Luokat 3-6
1) Kiireetön kohtaaminen
2) Huomaa hyvä vanhemmassa

Keskeinen
edellytys
Asenne
Viestintä

3) Puheeksi ottaminen, kuuleminen
ja kuunteleminen

Rohkeus

4) Lapsi/nuori vanhemman mieleen

Lapsilähtöisyys

5) Vuorovaikutuksen vahvistaminen

Esimerkki

6) Tietoa tarjolle

Jakelukanavat

7) Älä jätä perhettä yksin

Palveluohjaus

10.10.2018

Näin me sen teemme
Sujuva arki ja sitä
tukeva toiminta

Turvallinen koulu
Vanhempien aktiivisuuden
hyödyntäminen

Toimiva Wilma/Helmi

Mielipiteiden kuulemisen
systemaattiset keinot

Parisuhdekortit

Laaja
terveystarkastus (5.lk)

Osallistavat
vanhempainillat

Vanhempainkahvila
Vanhemmuuden tuen
digipalvelut näkyvillä

Toimiva oppilas- ja
opiskelijahuolto
LAPE Pirkanmaa - Tia Valden

Teemapäivät ja
kampanjat

Miten
viestin/viestimme?

Palvelut
löydettävissä

A
r
v
i
o
i
n
t
i
j
a

s
e
u
r
a
n
t
a

Luokat 3-6 - mietittävää
• Luokanopettajan rooli yhteisöllisyyden edistämisessä – aktiiviset vanhemmat edistämässä oppimista ja
hyvinvointia?
• Vanhempainyhdistysten rooli koulun arjessa – myyjäisiä ja varainkeruuta vai asiantuntijoita
päätöksenteon tukena?
• Moninaisten perheiden ja perhetilanteiden tunteminen ja huomioiminen?
• Perheen haasteet ja kriisit koulun arjessa, miten huomioidaan (köyhyys, vanhempien ero, perheenjäsenen
sairaus, työttömyys)?
• Koulun esikoulun/koulun henkilökunnan käyttämä kieli on eri kuin kodin arkikieli?
• Tuen tarpeisiin vastaaminen – vanhemman ja lapsen kuulemisen puutteet, toimeen
tarttumattomuus/keinottomuus
• Kun viestit eivät tavoita huoltajia vaikka tarkoitus on hyvä?
• Kun huoltajat eivät osallistu - miten ja missä pohditaan keinoja?
• Oletukset: ”tämä lukee opetussuunnitelmassa” > entä toteutuminen arjessa?
• Koulu nykyistä vahvemmin kohtaamispaikka?
• Suunnitelmallisuus ja ennakointi > kodeille mahdollisuus suunnitella arkea.
• Aamu- ja iltapäivätoiminta, loma-aikojen toiminta – loma-ajat?
• Digiaika haastaa vanhemmuuden.
• Mitä muuta?
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Luokat 7-9
1) Kiireetön kohtaaminen
2) Huomaa hyvä vanhemmassa

Keskeinen
edellytys
Asenne
Viestintä

Näin me sen teemme
Sujuva arki

Riittävästi aikuisia –
kohtaaminen kuuluu
kaikille
Turvallinen koulu

Toimiva Wilma/Helmi

3) Puheeksi ottaminen, kuuleminen
ja kuunteleminen

Tilanne

4) Lapsi/nuori vanhemman mieleen

Hyvä
nuoressa

Osallistavat
vanhempainillat

5) Vuorovaikutuksen vahvistaminen

Esimerkki

Miten
viestin/viestimme?

Mielipiteiden kuulemisen
systemaattiset keinot

6) Tietoa tarjolle

Jakelukanavat

Vanhemmuuden tuen
digipalvelut näkyvillä

7) Älä jätä perhettä yksin

Palveluohjaus

Toimiva oppilas- ja
opiskelijahuolto
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Parisuhdekortit
Laaja
terveystarkastus (8.lk)

Palvelut
löydettävissä

Asiantuntijat
kokoontuvat
koululle

Esim.
poissaolot
vähentyneet
tuntuvasti
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Luokat 7-9 - mietittävää
• Yhteydenpito kotiin kun siirrytään aineopettajajärjestelmään – koulun aikuisilla tärkeä rooli nuoren elämässä.
• Kun vanhempi ei yrityksistä huolimatta osallistu vanhempainiltoihin tai vastaa koulun viesteihin > osallistamisen
keinot, kenen vastuulla?
• Kun lapsi ei käy koulua – vanhemman vastuu ja sen toteutuminen?

• Tuen tarpeisiin vastaaminen – vanhemman ja lapsen kuulemisen puutteet, toimeen
tarttumattomuus/keinottomuus
• Kun viestit eivät tavoita huoltajia vaikka tarkoitus on hyvä?
• Kun koulun henkilökunnan käyttämä kieli on täysin eri kuin kodin arkikieli?
• Kuka ohjaa vanhempaa koulutöissä tai jatko-opiskelupaikan valinnassa – miten auttaa vanhempaa auttamaan
ja tukemaan lasta?
• Kun jatko-opintomahdollisuudet ovat vanhemmalle täyttä hepreaa mutta silti pitäisi ”keskustella nuoren
kanssa”.
• Murrosikäisen tuki?
• Moninaisten perheiden ja perhetilanteiden tunteminen ja huomioiminen?

• Yksinhuoltajuuden haasteet korostuvat teini-iässä.
• Digiaika haastaa vanhemmuuden.
• Vanhemmuuden tuki – perustuuko toteutuminen tietoon vai oletuksiin eli
kulkeeko tieto koulun/toimijoiden välillä? (terveystarkastukset)
• Mitä muuta?
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PARISUHTEEN TUKEA
- Käsitteen laajentaminen
merkityksellisiin läheissuhteisiin ja
lähisuhdeverkoston huomioimiseen
• Kortit puheeksi ottamisen tukena
• Parisuhdeillat, mukana Kataja –
parisuhdekeskus ry:n PariAsiaa –
luennot

• Pirkanmaan parisuhdeverkosto

Näin vanhemmuuden ja parisuhteen tuki toteutuu Pirkanmaalla

Kohtaamispaikat
Neuvolat
Vaka
Perusopetus
Toinen aste
Järjestöt
Srk

Kohtaaminen

Vanhemmuuden (ja parisuhteen)
tuen minimikriteerit

PERHE vanhemmat

Saavutettavuus

Pirkanmaan LAPE
Koordinoivat henkilöt

Vanhemmuuden ja parisuhteen
tuen maakunnallinen foorumi

Parisuhteen tuen
avainhenkilöt

Pirkanmaan parisuhdeverkosto
Osaamisen kehittäminen

JUURRUTTAMIS- JA SILTAAMISSUUNNITELMA - luonnos
Rakenteet, joissa juurtuminen tapahtuu

Tieto ja osaaminen juurtumisen perustana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kriteereiden välittäminen toimijoille
Vanhemmuuden tuen maakunnallinen foorumi
Pirkanmaan parisuhdeverkosto
Kehittämisryhmä x2 syksyllä
Pilotit x7 syksyllä
Kuntien Lape-ryhmät
Loppuseminaari
Järjestöt
Seurakunnat
Muut verkostot

•

Pilotoivat toimijat – kirjaamatta tähän

Esimerkkeinä:
• Varhaiskasvatus: Sastamala (opinnäytetyö)
• Järjestö, kohtaamispaikka: MLL:n Hämeen piiri

Johtaminen
Vastuut, jotka on sovittu juurtumisen tueksi

Valtakunnalliset juurtumista tukevat toimenpiteet
•
•
•

?
Perhekeskustoimintamallin käyttöönotto
Kohtaamispaikkojen perustaminen

•
•
•

Kymessä käyttöön parisuhdekortit
Varsinais-Suomi kommentoinut minimikriteereitä
Pohjois-Pohjanmaan kanssa sisällöllistä kehittämistä
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•

•
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•
•

Vanhemmuuden tuen maakunnallinen foorumi
osaksi Pirkanmaan LAPE-ryhmän toimintaa,
erillinen alaryhmä
Pirkanmaan parisuhdeverkoston
vakiinnuttaminen
Pilottikuntien roolin kirkastaminen
Muut verkostot soveltuvin osin

Kiitos!
Tia Valden
tia.valden@mll.fi

