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Lapsityön historiaa

 Tampereen ensi ja turvakoti ry:n lapsityön kehittäminen alkoi 1997, Lapsen aika-projekti (ensi-
ja turvakotien liitto). 

 Lapsityölle rahoitus ray:lta vuodesta 2000, asiakkaana pääasiassa 3-18v perheväkivaltaa 
kohdanneet tai todistaneet lapset.

 2010 julkaistiiin ”Elävä Päiväkirja”, raportti Tampereen ensi ja turvakoti ry:ssä tehdystä 
lapsityöstä. Tästä todentui huoli 0-3 vuotiaista lapsista jotka eivät ole lapsityön piirissä, vaikka 
perheen isommat lapset tulevatkin autetuksi.

 2013 tasokorotus Ray:lta (STEA) 0-3 vuotiaiden kanssa tehtävän työn mallintamiseksi ja 
kehittämiseksi



3-17 vuotiaiden lasten ja nuorten 

kanssa tehtävä työ Puhurissa

 tutustumiskäynti

 lapsen yksilötapaamiset kestoltaan/ 45 minuuttia/viisi tapaamiskertaa

 neuvottelu, yhdessä lapsen, vanhemman/vanhempien ja 

sosiaalityöntekijän kanssa

 tapaamisten ja havaintojen kirjaaminen

 kirjallisen yhteenvedon laatiminen työskentelyjaksosta

 voimauttava ryhmätoiminta 

 konsultointi 



0-3 vuotiaiden lapsityö Puhurissa

 Kun perheessä on ollut väkivaltaa tai väkivallan uhkaa, jolle myös 

pienokainen on altistunut. 

 Väkivallan vaikutuksia nimetään ja havainnoidaan yhdessä vanhemman 

kanssa. 

 Tavoitteena on perheen tilanteen rauhoittuminen, turvallisuuden 

lisääntyminen ja lapsen kasvun turvaaminen väkivallattomassa ilmapiirissä.  

 havainnoidaan tapahtuneiden asioiden vaikutuksia lapsen kasvuun ja 

kehitykseen

 Vanhemmat perheen tilanteen asiantuntijoina.



Pienen lapsen kanssa työskentelyssä 

huomioitava

 Turvallinen ilmapiiri, tila ja tilanne

 Ikätason huomioiminen

 Vanhempi lapsen kokeman sanoittajana

 Havainnointi



Pace asenne

 PACE (Dan Hughes)

Playfulness- Leikkisyys; keveä, toiveikas, avoin ja spontaani

Acceptance- Hyväksyntä; Ilman ehtoja kaikkien toisen kokemuksen suhteen

Curiousity- Uteliaisuus; tuomitsematon, ei tietämätön, aktiivinen mielenkiinto 

toisen kokemusta kohtaan

Empathy- Empatia; koettu tunne toisesta; aktiivisesti mielenkiinto toisen 

kokemusta kohtaan



O-3 vuotiaiden lapsityö Puhurissa

 Tutustumiskäynti

 8 tapaamiskertaa, molempia vanhempia tavataan erikseen ja yhdessä 

lapsen kanssa. Turvallisuus huomioidaan erityisesti.

 Osa käynneistä Puhurissa ainakin kaksi kotikäyntiä jakson aikana.

 Työskentely päätetään neuvotteluun

 Mahdollisuus kartoituskäynteihin 



pienen lapsen kanssa työskentelyssä 

käytettäviä menetelmiä

 Leikki ja leikin havainnointi

 Ikätason mukaiset leikkitaidot

 Tavoitteena lapsen ilon löytyminen 

 Pienelle lapselle luontainen tapa käsitellä kokemiaan asioita

 Lapsen ikätason mukainen juttelu ja keskustelu

 Vuorovaikutus leikit ja harjoitukset

 Vanhempien kanssa keskustelu ja toiminnalliset menetelmät

 havainnointi



Vanhemmuustyöskentely osana 

lapsityötä

 Lasta ei voida auttaa ilman että vanhemman kanssa jollakin tavalla 

työskennellään- motivointi turvalliseen vanhemmuuteen.

 Lapsen kokeman välittäminen vanhemmalle

 Ylisukupolvisuus



Tärkeää

 Osata olla huolissaan silloin kun on aihetta huoleen ja toisaalta olla 

olematta silloin kun huoleen ei ole aihetta.

 Tärkeää on, että työntekijällä on riittävä tieto lapsen kasvusta ja 

kehitysvaiheista.



 Kiitos 


