
 
Lastensuojelun, perhetyön ja 

päivähoidon yhteinen työ-

alue 

Mitä tarvitaan? Keinot Tavoite 

I Ennaltaehkäisevä työ: 

Lapsen ja perheen tukeminen 

ja auttaminen  

Vanhemmuuden tukeminen 

Kasvatuskumppanuus ja luotta-

mus; Turvallinen päivähoidon 

aloitus ja siirtymä 

Moniammatillinen yhteistyö ja 

ymmärrys yhteistyön merkityk-

sestä; Vastavuoroinen kommuni-

kaatio - avoin keskustelu 

Päivittäiset kohtaamiset, kasvatus-

kumppanuus, toiminnalliset van-

hempainillat tai tilaisuudet 

Myös mahdollisuus tavata sosiaali-

työntekijää  

Aloitusinfo jolloin mm. lastensuoje-

luasiaa esillä 

Turvata ja kehittää lapsen hyvin-

vointia, kasvua ja kehitystä tukeva 

kehitysympäristö 

Lapsen hyvinvointi, etu ja oikeudet 

 

 

II vaihe:  

Varhainen puuttuminen ja 

tukitoimet 

 

 

 

Varhaista tukea ja erityistä tukea  

Rohkea huolen puheeksiottami-

nen 

 

Päivittäiset keskustelut  

Huolen puheeksiottomenetelmät, 

kohtaaminen, dialogisuus 

Vasu-keskustelut 

Työkalupakki: lomakkeet kuten 

huolen vyöhykkeet, ennakointilo-

make 

 

Varhainen tuki ehkäisee myöhem-

män lastensuojelun tarpeen 

Yhteinen ymmärrys lapsen edusta ja 

oikeuksista 

 

 

  

III vaihe:  

Lastensuojeluilmoitus 

Kasvatuskumppanuus; luottamus 

Yhteydenotto lastensuojelun 

työntekijään; tiedottaminen las-

tensuojelutarpeen arviointia 

varten ja tarvittavien tietojen 

luovuttaminen lastensuojeluvi-

ranomaisen käyttöön 

Lastensuojelulain muk.ainen 

lastensuojelutarpeen selvitys  

(päivähoito mukana) 

Puhelinsoitto tai lastensuojeluilmoi-

tuslomake; Tapaaminen ja kolmi-

kantayhteistyö (perhe, lastensuoje-

lun työntekijä ja päivähoidon työn-

tekijä); Osallistuminen lastensuoje-

lutarpeen arviointiin 

Vastuunottaminen lapsen hyvin-

voinnista ja turvallisuudesta 

Lastensuojelutarpeen arviointi 

IV vaihe: 

Lapsi ja perhe lastensuojelun 

asiakkaana 

 

 

Hyvä päivähoidon, lastensuojelun 

ja perheen yhteistyö kun perhe on 

lastensuojelun asiakkaana  

Kasvatuskumppanuuden vahvis-

taminen 

Kolmikantayhteistyökokoukset, 

avoimuus, dialogisuus, moniamma-

tillinen kasvatuskumppanuus 

Työkalupakki mm. yhteistyösuun-

nitelmalomake (päivähoito lasten-

suojelun tukitoimena); Palveluoh-

jaus, tiedotteet 

Lapsen ja perheen hyvinvointi 

lisääntyy yhdessä toteutettavien 

tukitoimien avulla, kaikki kokevat 

oman asiantuntijuutensa tärkeäksi 

 

Tiedonkulku  

a) lapsi ja perhe 

b) päivähoito ja lastensuojelu 

Lapsen huomioonottaminen: 

kehitystason mukainen tiedotta-

minen; Yhteydenotot: päivähoito-

lastensuojelu, lastensuojelu-

päivähoito, päivähoidon tiimit ja 

moniammatillisessa yhteistyössä 

mukanaolevat, johtaja; Yhteistyö-

hön aloitteita ja yhteistyön ylläpi-

tämistä 

Lapsen kannattelu arjen tilanteissa  

Päivähoidon ja lastensuojelun 

alueelliset säännölliset tapaamiset, 

joissa keskustellaan tiedonkulun 

käytännöistä, konsultoinnit 

Lapsen hyvinvointi, etu ja oikeudet 

Tieto kulkee niin, että lapsen etu ja 

salassapitosäännökset toteutuvat 

Moniammatillisen yhteistyön 

kehittäminen 

a) ulkoinen  

Selkeä työnjako huolitilanteissa ja 

vastuiden jakaminen 

Yhteistyökumppaneihin ja työ-

alueisiin tutustumista ja yhteis-

työilmapiirin luomista; luotta-

musta, avoimuutta 

Toimintamallin juurruttaminen: 

Perehdytyskansion toimintamalli 

huolitilanteeseen, keskustelut 

lastensuojelun kanssa toimintata-

voista  

Lastensuojelun työntekijöiden 

tapaaminen päivähoidon yksiköissä 

1-2 kertaa vuodessa 

Lapsen ja perheen huolestuttavan 

tilanteen paranemiseen johtava 

prosessi käynnistyy mahdollisim-

man pian 

Yhteinen ymmärrys tuen tarpeista, 

keinoista ja tavoitteista  

Yhteydenotto on helppoa, odotukset 



 
yhtenäiset toimintatavat:: työpro-

sessit, käytännöt ja arviointi ja 

edelleen kehittäminen 

Koulutus  

Säännölliset alueelliset päivähoidon 

ja lastensuojelun kokoontumiset  

Säännölliset kaikkien yhteis- työta-

hojen ja johdon kokoontumiset 

Koulutus  

toisen toimintaa kohtaan ovat realis-

tiset; Toimintamallin tavoitteet 

toteutuvat ja toimintatavat ja peri-

aatteet ovat kaikille tuttuja 

Hyväksi koetut käytännöt tulevat 

kaikkien käyttöön 

b) sisäinen yksikkökohtainen Tiedottamista 

Tiimin yhteistyö ja johtajan tuki 

Moniammatillinen yhteistyö: 

kelto, relto tm. 

Perehdytyskansio, tiedotteet, palve-

luohjaus, tietoa päivähoidon henki-

löstölle palveluista, ilmoitustaulun 

tiedotteet 

Kaikki ovat tietoisia toimintamallis-

ta ja perhe pitää lastensuojelua heitä 

palvelevana normaalipalveluna 

 
 
Taulukko 1 Toimintamalli lastensuojelun, perhetyön ja päivähoidon yhteistyölle: mitä tarvi-
taan, keinot ja tavoitteet.  
 


