
  

 

 

LAPSET 
PUHEEKSI 
Kaksiosainen toimintakokonaisuus lasten ja 
perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi 
 
 
 

 

 
 

Lapset puheeksi -

koulutus alkaa 2.10.19 

keskiviikkona 2.10. klo 12-16 
keskiviikkona 9.10. klo 12-16 
keskiviikkona 30.10. klo 12-16 
keskiviikkona 6.11. klo 12-16 
 
Koulutus on kestoltaan 4 
iltapäivää. Todistuksen 
saaminen edellyttää läsnäoloa 
kaikilla koulutuskerroilla. 
Kouluttajina toimivat Elina 
Lämsä, Leena Happo, Maarit 
Hopponen ja Sannamari Elomaa. 
Koulutukseen mahtuu noin 30 
osallistujaa. 
 
Lapset puheeksi -yhteyshenkilö 
Äänekoskella: 
 
Elina Lämsä 
perhekeskuskoordinaattori 
p. 0400115190 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimiva lapsi & perhe -työssä (THL) 2009 - 2014 on kehitetty lasten hyvinvointia tukevia 

ja ongelmia ehkäiseviä palvelurakenteita yhteistyössä eri palveluorganisaatioiden ja 

valtakunnallisen kouluttajaverkoston kanssa. TLP -työ on siirtynyt Suomen 

Mielenterveysseuralle ja siitä vastaavat tutkimusprofessori Tytti Solantaus ja FT Mika 

Niemelä. 

 

TIEDOTE KEVÄT 2019:  
Lapset puheeksi -menetelmä Äänekoskella 

 

Lapset puheeksi -neuvonpito 

Lapset puheeksi -keskustelu 

Toiminnallinen monialainen 
työryhmä, jossa eri toimijat 
sitoutuvat tukemaan 
konkreettisin teoin lapsen 
arkea. Keskeistä on vahvistaa 
lasta suojaavia tekijöitä lapsen 
arjessa, kun lapsen perheessä 
on tuen tarpeita. 
 

1-2 tapaamista. Tavoitteena 
tunnistaa lapsen vahvuuksia 
ja tukea lapsen pärjäävyyttä 
arjessa. Tehdään esim. 
neuvolassa, 
varhaiskasvatuksessa, 
koulussa ja aikuisten 
palveluissa. 
 

Lapset puheeksi -menetelmän kehittäjä ja tutkija FT 
Mika Niemelä Äänekoskella 
 
LAPSET PUHEEKSI – VARHAINEN TUKI -
seminaarissa 23.5.2019 klo 12-16 Äänekosken 
kaupungintalon valtuustosalissa 
 
Tallenne katsottavissa tilaisuuden jälkeen, 
www.aanekoskenperhekeskus.fi 

 
Lapsiperheiden palveluohjaaja 

auttaa työntekijää neuvonpidon 
järjestämisessä 



 

 
Lapset puheeksi – toimintakokonaisuus kuntien 
perus- ja erityispalveluihin 

   

 

  

 Lasten hyvinvointi on kaikkien yhteinen asia 
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käyttöönotto lokakuussa 2019. 

Työmenetelmä otetaan käyttöön 

ensivaiheessa: 
- äitiys- ja lastenneuvolassa 
- varhaiskasvatuksen 

erityisopetuksessa ja 
vuorohoitoryhmissä 

- alakoulussa KYK (2. lk) 
- seurakunnan 

kerhotoiminnassa 
Menetelmän käyttöä laajennetaan 
vaiheittain koskemaan kaikkia 
lapsiperhepalveluita ja tarvittavia 
aikuisten palveluita. 
 

Toimintakokonaisuudessa kaikkiin 

keskeisiin perus- ja 

erityispalveluihin juurrutetaan 

Lapset puheeksi – työmenetelmät, 

joiden avulla lasten hyvinvoinnin ja 

kehityksen tuki saadaan kaikkien 

lapsiperheiden ulottuville. 

Menetelmään koulutetut 

työntekijät hallinnonalasta 

riippumatta toimivat perheitä 

kohdatessaan tasapuolisesti ja 

yhdenvertaisesti. Äänekoskella 

aloitetaan menetelmän 

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  

ym.) ovat yhteydessä lasten ongelmiin ja erityispalveluiden käyttöön. 

 

 

Nykyinen palvelujärjestelmä reagoi, kun huomaamme lapsen toiminnassa 

tai käytöksessä vaikeuksia ja huolestumme. Seuraamme tilannetta ja 

puutumme asioihin ongelmien kasvaessa. Vaikeuksien kasvaessa 

tarvitsemme erityispalveluita mm. lastensuojelusta ja psykiatrialta lapsen 

tilanteen korjaamiseksi. Tutkimuksista tiedämme lasta suojaavat tekijät, 

joiden avulla lapsi pärjää. Suojaavat tekijät ovat konkreettisia ja arkisia 

asioita, jotka tukevat lapsen tavallista kehitystä mahdollisista arkeen 

liittyvistä vaikeuksista huolimatta. Lapset puheeksi -

toimintakokonaisuudessa tavoitteena on tukea lasta varhaisemmin 

tarjoamalla keskusteluja vanhemmille lapsen tiettyinä ikävuosina, perheen 

elämäntilanteiden muutoksissa ja kuntoutuksen tukena. Tarjottu apu on 

konkreettista ja yhdessä perheen kanssa suunniteltua.  

 

Vanhempaa/ 
perhettä 
kohdanneet 
vaikeudet 

Lasta 
suojaavat 
tekijät 

Aletaan 
nähdä 
vaikeuksia 

Puhutaan 
kun 
ongelmat 
isoja 

Korjaavat 
toimenpiteet 

Varhaiskasvatus 
Koulu 
Koti 
Vapaa-aika 

Kaikki palvelut käytössä 
lapsen ja perheen 
tarpeen mukaan. 

Mika Niemelä 


