
Varhaisen tuen pilotti Ylä-Pirkanmaalla (Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat)

Pilotti lähti eteen päin kysymyksistä ja selvitystyöstä
• Mikä herättää huolen?
• Missä vaiheessa asiaan reagoidaan?
• Osalliset tukemisen prosessissa?
• Prosessikuvaus miten meillä perheet haun

yhteydessä kohdataan

päiväkoti
perhepäivähoito

A

C

D

Normihakijat
- Ei merkkejä huolesta

BHakemuksessa tai muualta
tietoon tulleita merkkejä, 
jonka vuoksii kontakti
perheeseen heti.

Merkkejä kontaktinottoon (mm.):
- Molemmat vanhemmat kotona, 

pieni vauva halutaan hoitoon heti
- Hyvin epäselvä hakemus
- Hakemus laajemmasta

varh.k.tarpeesta vaikka ei
hakemuksesta ei selviä perusteluja
sille

Muun palvelun tai verkoston
suosituksesta varhaiskasvatusta
hakevat perheet.

Varhaiskasvatusta
haetaan lastensuojelun
avohuollon tukitoimena

Toimintaperiaatteet sovittava yhdessä
lastensuojeln, perheen ja varhaiskasvatuksen
kanssa:
- Millaisilla toimilla varhaiskasvatus tukee

lasta, perhettä?
- Tavoitteet tukitoimille
- Miten ja million arvoidaan?
- Miksi varhaiskasvatusta tarvitaan

tukitoimena?

Yhteistyötapaaminen tukipalvelua tarjoavan
tahon /srk /kolmannen sektorin ja 
Varhaiskasvatuksen sekä perheen kanssa
ennen varhasikasvatuksen alkamista
- Miten varhaiskasvatus tukee

lasta,perhettä?
- Tavoitteet varhaiskasvatuksessa/

lapsen vasussa huomioidaan perheen
tuen tarve (?)

- Miten ja milloin arvoidaan?
Liite: Suositus varhaiskasvatukseen

Ryhmän lto, 
lähiaikuinen, elto, 

pk johtaja, 
Mikä tehtävä/ 

rooli lapsen
“sisääntulossa”

Miten meillä
huomioidaan nyt
erilaiset hakija?
Millaisia käytäntöjä on 
nyt eri väyliä tulevien
lasten sijoittamisessa? 
Keitä prosessissa on 
mukana? 

Ryhmien A ja B hakijoita ei tavanomaisessa prosessissa  
tavata ennen varhaiskasvatussopimuksen tekemistä. 

Ennakkoarvion tekeminen pelkän hakemuksen 
perustella on mahdotonta (jää kuitenkin käsittelijän 
olettamukseksi ja luo ennakkokäsityksiä ja valmista 
tarinaa perheestä) 

Joten ei ennakko-oletuksia vaan => pilotin yhteydessä 
elvytettiin kotikäynnit ”Hei, voidaanko tulla kylään?”

- Kerrotaan kotikäyntitoimintamallin kokeilusta ja 
hakuprosessin etenemisestä, tarkennetaan 
hakemukseen liittyviä asioita (esim. hoitoaika, 
lisätiedot, yhteishuoltajuus), palvelumuotojen eri 
mahdollisuuksista, muista perhepalveluista, yleisistä 
toimintaperiaatteista sekä keskustellaan perheen 
odotuksista ja toiveista varhaiskasvatuspalveluiden 
osalta. 

- Kerätään perheiden kokemuksia 
kotikäyntikohtaamisista

Pilotti jatkuu… 
Tavoitteena 
• Tavata kaikki uudet hakemuksen jättävät perheet ajan 

kanssa ennen varhaiskasvatuspaikkapäätöksen 
tekemistä väylästä riippumatta

• Kotikäynnillä mukana edustaja perhetyöstä ja 
varhaiskasvatuksesta.

• Vahvistaa ja kehittää tarvittavan tiedon kulkua 
varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun välillä 

• Luoda yhteistyömuotoja toimijoiden välillä
• Pitää asiakasperhe mukana alusta asti 

yhteistyötahojen ja varhaiskasvatuksen verkostossa 
kun suunnitellaan, arvioidaan perheen tukemista 
varhaiskasvatuksessa


