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Varhaiskasvatuksen tavoitteena
- lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin   
edistäminen
- oppimisen edellytysten tukeminen, elinikäinen oppiminen
- monipuolinen pedagoginen toiminta ja myönteiset oppimiskokemukset
- kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen 
varhaiskasvatusympäristö
- lasta kunnioittava toimintatapa ja pysyvät vuorovaikutussuhteet
- yhdenvertaisuus, tasa-arvo, kulttuuriperinne
- tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen yhteistyössä 
- yhteistyö ja vuotovaikutustaitojen kehittäminen
- lapsen osallisuus
- kasvatusyhteistyö

Varhaiskasvatuslaki §3

Ei mikään pieni tavoite varhaiskasvatuksen 
arkeen!



LP tuo lisää laatua varhaiskasvatukseen

• Työntekijöiden oman työn kokemisen ja työssäjaksamisen kautta

• Keskustelut koetaan myönteisinä.

• Yhteistyön vanhempien kanssa koetaan helpottuvan. ”Löytyy yhteinen sävel.”

• Luottamuksen kasvaessa tulee vähemmän epäselvyyksiä, enemmän iloisia yhteisiä 
kohtaamisia ja oivalluksia.

• Kun ei tarvitse tietää kaikkia vastauksia etukäteen, palavereihin valmistautumiseen 
menee vähemmän aikaa. Palavereja ei tarvitse (eikä saa) käydä läpi etukäteen, 
vaan vasta itse tilanteessa. Kiire vähenee.

• Työssäjaksaminen paranee, kun löydetään ratkaisuja ja saadaan onnistumisia 
arjessa.



LP tuo lisää laatua varhaiskasvatukseen

• Yhteisen työn välineenä

• Entäpä jos otettaisiin uusi näkökulma yhteistyöhön veon kanssa?

• Nyt varhaiskasvatuksen opettaja ja muut työntekijät kertovat huolistaan veolle, joka 
tulee ehkä tarkkailemaan lasta tai antaa vinkkejä arkeen.

• Entä jos yhteydenotto veo:aan menisikin LP –menetelmän mukaisesti?

• Keskustelun jälkeen toimintasuunnitelmassa todettaisiin, että lisäapua 
tarvitaan.

• Neuvonpitoon kutsuttaisiin veo ja vanhempi itse saisi kertoa lapsen 
haavoittuvuuksista.



LP tuo lisää laatua varhaiskasvatukseen

• Avun tarpeiden tunnistamisen kautta

• Hyvä kasvatusyhteistyö ja luottamukselliset sekä kunnioittavat välit vanhempien 
kanssa edistävät lapsen mahdollisuuksia saada tarvitsemaansa tukea.

• LP menetelmä on laajalti käytössä ja tuo lisäarvoa yhteiseen työhön eri toimijoiden 
välillä.

• Avoimuus, kunnioitus ja asiantuntijuuden antaminen perheille mahdollistavat sen, 
että asiat etenevät ja tuloksia syntyy.



LP mukana hankkeessa

• Valo-hankkeen kanssa menossa hanke, jossa tavoitteena uuden 
toimintamallin luominen varhaiskasvatuksen ja perhetyön yhteiseen työhön 
Etelä-Karjalassa. Luumäki hankkeen pilottikunta, tarkoitus jakaa toimintamalli 
koko maakuntaan.

• LP menetelmän mukainen neuvonpito on sovittu mahdolliseksi väyläksi 
yhteyden ottamiseksi perhetyöhön ensimmäistä kertaa.


