
Kasvun tuki on Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön (ITLA) ja Suomen 
Mielenterveysseuran yhteinen hanke. ITLA arvioi työmenetelmiä ja auttaa maakuntia 

juurruttamaan niitä kentän käyttöön. Mielenterveysseura levittää menetelmiä ja 
vastaa koulutusten järjestämisestä. 

Kasvun tuki on osa näyttöön perustuvan varhaisen tuen, hoidon ja 
vanhemmuustaitojen työkalupakkia, jota levitetään osana sosiaali- ja 

terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaamaa
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa.

1-2 tapaamista. Tavoitteena 
tunnistaa lapsen vahvuuksia ja 

tukea lapsen pärjäävyyttä arjessa.

Lapset puheeksi
Keskustelu Toiminnallinen menetelmä, jossa 

eri toimijat sitoutuvat tukemaan 
konkreettisin teoin lapsen arkea.

Neuvonpito



Lasten hyvinvointi on
kaikkien yhteinen asia

Yhteystiedot:

Nykyinen palvelujärjestelmä reagoi, 
kun huomaamme lapsen toiminnas-
sa tai käytöksessä vaikeuksia ja huo-
lestumme. Seuraamme tilannetta ja 
puutumme asioihin ongelmien kas-
vaessa. Vaikeuksien kasvaessa tar-
vitsemme erityispalveluita mm. las-
tensuojelusta ja psykiatriselta lapsen 
tilanteen korjaamiseksi.

Tutkimuksista tiedämme lasta suo-
jaavat tekijät, joiden avulla lapsi pär-
jää. Suojaavat tekijät ovat konkreet-
tisia ja arkisia asioita, jotka tukevat 

lapsen tavallista kehitystä mahdol-
lisista arkeen liittyvistä vaikeuksista 
huolimatta. Lapset puheeksi -toi-
mintakokonaisuudessa tavoitteena 
on tukea lasta varhaisemmin tar-
joamalla keskusteluja vanhemmille 
lapsen tiettyinä ikävuosina, perheen 
elämäntilanteiden muutoksissa ja 
kuntoutuksen tukena. Tarjottu apu 
on konkreettista ja yhdessä perheen 
kanssa suunniteltua.
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Vanhempaa tai 
perhettä kohdanneet 

vaikeudet

Aletaan nähdä
vaikeuksia

Puututaan, kun 
ongelmat ovat 

isoja

Korjaavat
toimenpiteet

Koulu Päivä-
hoito

Vapaa-
aika

Koti

Lasta suojaavat tekijät

Kaikki palvelut käytössä lapsen ja 
perheen tarpeen mukaan!

Kuntien perus- ja erityispalveluihin sekä 
erikoissairaanhoitoon

Lapset puheeksi on osa Toimiva lapsi & 
perhe -työtä. Lapset puheeksi -toimin-
takokonaisuus tarjoaa kunnille mah-
dollisuuden rakentaa palvelurakenteet, 
joiden avulla on mahdollista editää las-
ten ja perheiden hyvinvointia ja ennal-
taehkäistä vanhempia kohdanneiden 

ongelmien ylisukupolvinen siirtyminen
Toimintakokonaisuudessa kaikkiin 

keskeisiin perus- ja erityispalveluihin 
juurrutetaan Lapset puheeksi -työ-
menetelmät, joiden avulla lasten hy-
vinvoinnin ja kehityksen tuki saadaan 
kaikkien lapsiperheiden ulottuville.

Kaikille lapsiperheille

Lasta suojaavat tekijät:
• Sujuva arki
• Hyvä suhde vanhempiin, tärkeisiin 

aikuisiin ja ikätovereihin
• Ikään sopiva ymmärrys vanhemman ja 

perheen arjesta, päivähoidon ja koulun 
arjesta

• Lapsi tietää, että hänelle tärkeät aikuiset 
pitävät yhtä ja tietävät lapsen arkeen 
vaikuttavista asioista

• Lapsen reaktioita ymmärretään
• Ilon ja onnistumisen kokemukset

Tutkimuksista tiedetään, että vanhempien 
vaikeudet (esim. taloudelliset vaikeudet, 

sairaudet) ovat yhteydessä lasten ongelmiin 
ja erityispalveluiden käyttöön.

Lapset puheeksi -prosessi käynnistyy 
kunnassa, kun eri hallintokuntien välil-
lä löytyy yhteinen tahtotila tehdä Lapset 
puheeksi -työtä. Tämän jälkeen kunnat 
voivat ottaa menetelmän osaksi perus- ja 
erityispalveluitaan kouluttamalla työn-
tekijät ja johdon menetelmän käyttöön. 
Juurrutuksen onnistumiseksi työsken-
telyyn tarvitaan johtajien sitoutumisen 
lisäksi myös strategisia päätöksiä. Koko-
naisuutta ohjaa ohjausryhmä, joka muo-
dostuu eri hallintoalojen johtajista.

Kunnan omat Lapset puheeksi -koulut-

tajat tukevat mahdollisuutta luoda alueelle 
lasten ja perheiden hyvinvointia edistävät 
palvelut. Työntekijät hallinnonalasta riip-
pumatta toimivat perheitä kohdatessaan 
tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti ja pu-
huvat samaa hyvinvointiin liittyvän sys-
temaattisen työn ja koulutuksen suhteen.

Keskeistä Lasten puheeksi -työn juur-
ruttamisessa on kuntalaisten ja työnte-
kijöiden tiedotus koko prosessin ajan ja 
myös menetelmän käyttöönoton jälkeen.

Lapset puheeksi -menetelmä osaksi 
kunnan palveluita

Neuvonpito
• Neuvonpito on asiakaslähtöistä, 

toiminnallista ja ennaltaehkäisevää 
verkostotyötä, jota voidaan tehdä lapsen 
kehitysympäristöissä ja eri palveluissa.

• Neuvonpitoon voidaan kokoontua, 
kun perhe tai lapsi tarvitsee lisätukea. 
Neuvonpidossa sovitaan konkreettisesta 
tuesta perheen arkeen.

• Tarkoituksena on perheen, 
lähiverkoston ja viranomaisverkoston 
kanssa sopia tukikeinoista hyvin 
käytännönläheisellä tavalla.


