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Edistää lasten kokonaisvaltaista 
kasvua, kehitystä ja oppimista 

• Edistää lasten tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta ja ehkäisee 
syrjäytymistä 

• Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja 
taidot vahvistavat lasten osallisuutta 
sekä aktiivista toimijuutta 
yhteiskunnassa
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Varhaiskasvatuksen perustehtävä

Yhteistyössä huoltajien kanssa
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Perustehtävän toteuttaminen - konteksti

Hyvin-
voiva, 

kehittyvä
ja oppiva

LAPSI

Henkilöstön osaaminen

Henkilöstön riittävyys - resurssit
Perheiden erilaisuus

Moniammmatillinen
henkilöstö

Johtamisen rakenteet ja 
käytännöt

TUEN TARPEET

Muu  
palvelujärjestelmä

Arja Hastrup & Päivi Lindberg

Yhteistyön rakenteet ja 
käytännöt



Miksi tukea kannattaa tarjota varhain

Lapset, nuoret ja perheet eivät saa tarvitsemaansa 
apua, jos

• Pulmiin havahdutaan liian myöhään (Kuvio 1)

• Ongelma hahmotetaan yksipuolisesti tai liian suppeana 
(tarpeen määritys ontuu)

• Apua tarjotaan liian vähän ja/tai liian vähän aikaa 

• Toimijat eivät tunne toistensa työtä, eivätkä toimi yhteen 
toisiaan täydentäen

• Huom: vanhempien vakavat ongelmat voivat aiheuttaa 
vaikeita ja pitkäaikaisia ongelmia lapsille ja nuorille 

Tarvitaan
• Nopeampaa (Kuvio 2), kohdennetumpaa, intensiivisempää 

ja koordinoidumpaa työtä

• Monitoimijaista työtä, jossa huolehdittu  palvelujen ja 
toimintojen yhteensovittamisesta ja osaamisesta sekä 
sovittu yhteisistä käytännöistä > perhekeskus, jossa 
varhainen tuki, hoito ja kuntoutus toimivat
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Tuen kokonaisuus ja esimerkkejä tuen eri tasoilta 
Tuen taso Esimerkkejä sisällöistä ja toimintaympäristöistä

Arjen tuki Vertaistuki ja yhteisöllisyys, laaja kirjo sisältöjä perheiden tarpeiden ja kiinnostuksen 

mukaan

Perhekeskuksen kohtaamispaikat, kerhot, harrastukset, ym. toiminnalliset yhteisöt ja 

järjestöt, sähköiset omatoimipalvelut

Yleinen tuki universaaleissa 

palveluissa

Yleinen vanhemmuuden, parisuhteen ja lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen 

tuki, kasvun tuki

Neuvola, varhaiskasvatus, perusopetus, kouluterveydenhuolto ml. perhekeskuksen 

sähköiset palvelut

Varhainen tuki (terveys-, sosiaali- ja 

sivistyspalveluissa, 

opiskeluhuollossa)

Tuki kasvatuskysymyksiin, vuorovaikutuksen pulmiin, kohdennetut vertaisryhmät, 

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tehostettu tuki, (varhainen) auttaminen 

sovinnolliseen eroon.

Neuvola, kotipalvelu, perhetyö, varhaiskasvatus, koulu, kouluterveydenhuolto, kasvatus- ja 

perheneuvonta

Varhainen hoito terveyspalveluissa/ 

erityinen tuki sosiaalipalveluissa

Käyttäytymisen ja kasvatuksen pulmat, mielenterveys- ja muut terveysongelmat, 

vanhempien keskinäiset vaikeat ristiriidat   

Kasvatus- ja perheneuvonta, perhetyö

Lasten ja perheiden lääkäripalvelut, lastenpsykiatrinen tiimi, lastenneurologi 

perhekeskuksessa

Erityispalveluiden jalkautuva ja konsultoiva tuki ja hoito 

Perheoikeudelliset palvelut  

Varhainen kuntoutus Neuropsykiatrinen kuntoutus (nepsy), puheterapia, fysioterapia, toimintaterapia, 

ravitsemusterapia
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Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö 
uudistuu
• Uuden lainsäädännön mukaan hyvinvointialueet järjestävät jatkossa 

alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja vastaavat asukkaiden 
sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamisesta kokonaisuuksiksi 
(laki hyvinvointialueista 611/2021 7§, laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä 612/2021 10§). 

• Kehitteillä olevilla sosiaali- ja terveyskeskuksilla ja perhekeskuksilla on 
samansuuntaiset periaatteet ja tavoitteet. Tarkoituksena on, että, 
perhekeskuksia kehitetään osana tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskuksia. (HE 241/2020vp sisältyvä vaikutusarviointi).

• Perhekeskusten kehittämistyö hyvinvointialueilla kytkeytyy tiiviisti 
kuntien ja jatkossa myös hyvinvointialueiden velvoitteeseen edistää 
väestön hyvinvointia ja terveyttä (laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä §:t 6 ja 7). 
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Perhekeskuksen palvelukokonaisuus

• Perhekeskuksen palvelukokonaisuus sisältää lapsille, nuorille ja 
perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä sekä kasvua ja 
kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen 
palvelut. 

• Se tarjoaa rakenteen lapsiperheiden sosiaali- ja 
terveyspalveluiden, kuntien sivistyspalveluiden ja hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämistoiminnan sekä järjestöjen ja seurakuntien 
toiminnan yhteensovittamiseksi.
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Varhaiskasvatuksen ja perhekeskuksen yhteistyö-
odotetut hyödyt lapselle ja perheelle

• Lapset ja vanhemmat saavat tarpeidensa mukaista apua aikaisempaa 
nopeammin, kohdennetummin ja koordinoidummin. 

• Perheelle varhain tarjottava tuki, hoito ja kuntoutus vähentävät 
ongelmien vaikeutumista sekä lastensuojelun ja muiden korjaavien 
palvelujen tarvetta. 

• Palvelukokemukset paranevat, kun yhteistyö varhaiskasvatuksen ja 
perhekeskuksen lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kesken 
toimii. 

• Perhekeskustoimintamallin mukainen toiminta näkyy taloudellisina ja 
hyvinvoinnin hyötyinä, kun painopistettä siirretään varhaisempaan 
tukeen ja hoitoon (Klavus ym. 2019).
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Yhteenvetona

• Hyvä yhteistyö perhekeskuksen lapsiperheiden sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kanssa tukee varhaiskasvatuksen 
perustehtävän toteuttamista

• Perheiden ja huoltajien aito kuuleminen ja tarpeiden 
huomioiminen muodostavat hyvän monialaisen yhteistyön 
perustan.

• Yhteensovittaminen, yhdessä sovitut käytännöt ja lasten ja 
perheiden palvelujen johtaminen (verkostojohtaminen) 
kokonaisuutena ovat edellytyksiä onnistumiselle
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