
  

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPSET PUHEEKSI 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Lapset puheeksi -keskustelussa vanhempi voi kertoa lapsen 

arjessa olevista asioista lapsen kanssa työskenteleville 

aikuisille. Varhaiskasvatuksen työntekijä kertoo, millainen 

lapsi on omassa ryhmässä. Muhoksen kunta ottaa Lapset 

puheeksi -menetelmät käyttöön kaikille lapsiperheille.  

 

Keskustelua tarjotaan kaikille vanhemmille ja 

osallistuminen on vapaaehtoista.  

 

Vanhemmat toivovat lastensa selviytyvän ja pärjäävän 

elämässään mahdollisimman hyvin. Varhaiskasvatuksen ja 

koulun aloitus tai ympärillä olevien aikuisten vaihtuminen 

saattavat mietityttää. Äitiä ja isää voi huolettaa, tuleeko 

lapseni nähdyksi ja ymmärretyksi uusissa lapsiryhmissä tai 

tilanteissa. Saako lapsi kavereita tai joutuuko hän kiusatuksi? 

Vanhemman on tärkeää saada kertoa lapsestaan hänen 

kanssaan työskentelevälle aikuiselle ja samalla kuulla, miten 

lapsi tulee nähdyksi toisessa toimintaympäristössä. 

 

Lapset puheeksi -työmenetelmien avulla tuetaan lapsen 

arkea, sillä toimiva arki riittää. Tärkeää on, että lapsen 

ympärillä olevat aikuiset tietävät lapsen arkeen vaikuttavista 

asioista. 

 

 



  

 

Mikäli lapsi tarvitsee tukea arkeensa, tuki järjestetään Lapset 

puheeksi -neuvonpidon avulla.  

Neuvonpidossa vanhempi ja 

työntekijä miettivät, millaista 

apua lapsi tarvitsee ja mistä sitä 

on saatavilla. Paikalla ovat ne 

ihmiset, jotka voivat auttaa ja 

toimia tilanteessa. Keskeistä on, 

että tuki näkyy konkreettisina 

tekoina lapsen ja perheen 

arjessa.  

 

 

Muhoksella varhaiskasvatuksessa oleville perheille 

tarjotaan Lapset puheeksi -keskustelua, kun lapsi on 3.v 

ja 5.v sekä aina tarvittaessa. Lapset puheeksi –keskustelu 

käydään Vasu-keskustelun yhteydessä. 

 

Perusopetuksessa Lapset puheeksi –keskustelu tarjotaan, kun 

lapsi on 1.lk ja 7.lk. Muilla vuosiluokilla keskusteluja käydään 

luokanopettajan tai ryhmänohjaajan vaihtuessa. Opettajien 

koulutus alkaa syksyllä 2015, ja keskustelut kouluissa alkavat 

alustavan aikataulun mukaan viimeistään syksyllä 2016. 

Lisäksi keskustelu käydään uuden perheen muuttaessa 

kuntaan. Tämä hoituu alle kouluikäisten lasten osalta 



  

 

neuvolassa ja koululaisille koululla luokanopettajan tai 

ryhmäohjaajan toimesta.   

Pohjois-Pohjanmaan kuntien Muutos nyt. Lapset puheeksi -

toimintakokonaisuus perustuu kuntien allekirjoittamaan 

maakunnalliseen hyvinvointisopimukseen ja työn 

toteutumisesta vastaa PPSHP:n perusterveydenhuollon 

yksikkö. 
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