
Päivähoidon ja neuvolan
välinen yhteistyö

Katse lapseen -hankkeen
tuloksia



Muutoksen tuulia yhteistyöhönMuutoksen tuulia yhteistyöhön
päiväkodin ja neuvolan välilläpäiväkodin ja neuvolan välillä

Rinkelin päiväkodin kehittämishank-
keessa halusimme kehittää päivä-
kodin ja neuvolan välistä yhteistyötä.

1. Kehittämishankkeen
tavoitteet

Tavoitteenamme	oli,	että		
• lapsihavainnointi on systemaattista ennen Hyve

4- ja muita neuvolakäyntejä.
• lapsihavaintojen dokumentointi on selkeää ja

kuvailevaa. Näin neuvola saa käsityksen lapsen
tavasta toimia päiväkodissa.

• neuvolaprosessin aikataulu on päivähoidon
tiedossa: kuka tiedottaa perhettä, kuka
havainnoi lasta, miten ja milloin.

• koko päiväkoti sitoutuu kehittämishankkeeseen.
-> Näin puhumme neuvolan kanssa samaa
kieltä.

3. Keskeiset tuotokset
Huomasimme, että Hyve kaavake ja Espoon
havainnointikaavake eivät olleet yhteneväisiä. Jotta
havainnointien dokumentointi olisi selkeää, teimme
uudet havainnointikaavakkeet alle 3-vuotiaille ja yli
3-vuotiaille lapsille. Lapsen siirtyessä isojen
ryhmään lapsen havainnointi jatkuu vastaavalla yli
3-vuotiaiden kaavakkeella, jolloin lapsen
kehityksestä saa kokonais-valtaisen kuvan.
-> Uuden kaavakkeen avulla havaintojen siirto
Hyve 4 kaavakkeeseen on aiempaa selkeämpää.

2. Tiimityö ja aikataulutus
Jokainen tiimi laatii listan lasten syntymäpäivistä.
Listaan merkitään milloin lapsen havainnointi
aloitetaan. Omahoitaja aloittaa lapsen systemaat-
tisen havainnoinnin
• 1kk ennen Vasu-keskustelua
• 2kk ennen Hyve 4-keskustelua
Lapsihavainnoista keskustellaan yhdessä koko
tiimin kanssa.
Vanhempia informoidaan tulevasta Hyve 4-
prosessista. Heitä ohjataan varaamaan neuvolasta
aika ja samalla sovitaan päiväkodin keskusteluaika
ennen neuvola-käyntiä.
-> Näin havainnointi on systemaattista,
pysymme hyvin aikataulussa ja tieto siirtyy
neuvolaan ajallaan.

Rinkelin päiväkoti, Espoon kaupunki

4. Johtopäätökset
Lapsen havainnointi on kaiken kattavaa ja doku-
mentointi monipuolista ja tarkkaa. Näin neuvola saa
selkeän kuvan lapsen kehityksestä ja mahdollisista
huolen aiheista sekä ohjaa lapsen tarvittaviin tutki-
muksiin.

Lisätietoja
Rinkelin	päiväkoti
Päiväkodin	 johtaja	Arja	Paananen
arja.paananen@espoo.fi

1. Tunne-elämän kehitys,
sosiaaliset taidot,
vuorovaikutus ja leikki

3-5 vuotiaan havainnointikaavake
Arviointiasteikko: 1: ei osaa

3 harjoittelee
5 osaa

Ilmaisee tunteitaan
sanoilla, ilmeillä, eleillä

1        2        3        4        5

Pettymysten sietokyky:
miten ilmaisee pahan
mielen, miten käyttäytyy
pettyessään

1        2        3        4        5

Osaa iloita
onnistumisesta

1 2        3        4         5

Lapsen käsitys omasta
itsestään:

1 2        3        4         5

Luottamus itseensä ja
omiin taitoihinsa

1        2        3         4        5



Vuorovaikutuksella vahvemmaksiVuorovaikutuksella vahvemmaksi

Laadimme varhaiskasvatuksessa uuden
lasten vanhemmille suunnatun
haastattelun neuvolan kehitteillä
olevaan laajaan 4-vuotistarkastukseen
liittyen. Lisäksi tavoitteenamme oli
kehittää yhteistyötä neuvolan ja
varhaiskasvatuksen välillä.

Kuva tai kaavio, leveys max 22,5 cm

Tavoitteenamme oli
laatia haastattelu, joka syvemmin paneutuu lapsen ja
vanhemman väliseen suhteeseen, vuorovaikutukseen ja
vanhemman kokemukseen omasta lapsestaan.
Lisätavoitteena oli antaa vanhemmille kokemus omasta
merkittävyydestään vanhempana: vanhemmille syntyy
tunne kuulluksi tulemisesta ja suhde sekä luottamus
henkilökuntaan syvenee. Vanhempien ajatukset
äitiydestä / isyydestä, omasta lapsesta ainutkertaisena
yksilönä sekä vanhemman ja lapsen välisestä suhteesta
auttavat henkilökuntaa ymmärtämään ja tukemaan
lasta paremmin.

Uudenlainen tapa
tarkastella lapsen ja vanhemman suhdetta on motivoinut
henkilökuntaa. Haastattelusta saatu tieto lapsen ja
vanhemman suhteesta on auttanut henkilökuntaa
saamaan lapsesta monipuolisemman kuvan.
Henkilökunta on haastattelun pohjalta saanut
läheisemmän yhteyden lapseen esim. muuttamalla omia
toimintatapojaan. Huolen herätessä henkilökunnalla on
tieto tukipolusta eli siitä miten asiassa edetään.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajaa konsultoidaan
tarvittaessa.

Prosessin edettyä
haastattelun testausvaiheeseen haastattelukysy-
mykset nostattivat vastustusta ja pohdintaa:
- Ovatko kysymykset liian henkilökohtaisia?
- Miten vastataan vanhemmille, jos esiin tulee

vaikeita asioita?
- Onko meidän tarkoitus toimia vanhempien ja

perheiden terapeutteina?
Kehittämisyksikön henkilökunta harjoitteli
haastattelun tekemistä draaman keinoin ja pohti
syvällisesti kysymysten tarkoitusta ja miten
vaikeissa tilanteissa voisi toimia.

Keskeisenä tuotoksena
syntyi ’syvähaastattelu’ vanhemmille sekä toiminta-
malli neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteisen 4-
vuotistarkastuksen toteuttamiselle.

Henkilökunta harjoittelemassa haastattelua.

Päiväkoti Pikku Akatemia, Kauniainen

Lisätietoja
pikku.akatemia@kauniainen.fi
jamina.bergholm@kauniainen.fi
marjut.stubbe@kauniainen.fi



Yhdessä hyvää 4Yhdessä hyvää 4--vuotiaalle!vuotiaalle!

Saunalahden lastentalossa päiväkoti
ja neuvola sijaitsevat samassa
rakennuksessa. Kehittämisprojektin
lähtökohtana oli saada päiväkodin
ja neuvolan välinen tiedonsiirto
toimivammaksi. Projektin edetessä
kehittämisinto kasvoi ja päädyimme
kehittämään päiväkodin ja neuvolan
yhteistä Hyve-keskustelua.

Kehittämisen tavoitteet
Päiväkodin ja neuvolan yhteistyötä haluttiin parantaa
4-vuotiaan lapsen ja hänen perheensä hyvinvoinnin
edistämiseksi. Yhteistyötä oli Saunalahden
lastentalossa tehty aikaisemmin yhteisin palaverein.
Nyt tavoitteena oli keskittyä uuteen Hyve-malliin ja
tiedonsiirron helpottamiseen sekä kirjaamisen
kehittämiseen päiväkodin, neuvolan ja perheen
parhaaksi.

Johtopäätökset
– Päiväkodin ja neuvolan välinen tietoisuus
toistemme työstä on lisääntynyt. Yhteistyö on
lisääntynyt ja muuttunut luontevammaksi.
– Kirjaukset palvelevat sekä neuvolaa että
päiväkotia paremmin.
–Päiväkoti ja neuvola saavat laajemmin tietoa
lapsesta.
– Päiväkoti, neuvola ja perhe keskustelevat
yhdessä lapsen ja perheen hyvinvoinnista.

Yhteinen Hyve-keskustelu
Halusimme parantaa tiedonsiirtoa entisestään
kokeilemalla päiväkodin ja neuvolan yhteistä Hyve-
keskustelua. Keskustelu järjestettiin päiväkodin
Hyve-keskustelun ja neuvolan Lene-tutkimuksen
jälkeen lääkärin vastaanotolla. Yhteinen keskustelu
eri ammattilaisten ja perheen kanssa mahdollisti
laajemman näkemyksen lapsen ja perheen
tilanteesta sekä samanaikaisen tiedonvälittämisen
kaikille osapuolille. Tukea tarvitsevien perheiden
kanssa oli mahdollista keskustella, miten edetään
pienin askelin.

Saunalahden lastentalon neuvola ja päiväkoti, Espoo

Lähtötilanne
Lähdimme kehittämisprojektiin tilanteesta, jossa
lomakkeiden kirjaukset herättivät puolin ja toisin paljon
keskustelua. Kirjaamiskulttuuri oli erilainen ja
puhuimme eri kieltä: neuvolassa päiväkodin kirjausten
koettiin olevan liian yleisellä tasolla, kun taas
päiväkodissa neuvolan palautteita pidettiin liian
niukkoina. Tiedonsiirtolomakkeiden kulku oli osin
puutteellista päiväkodin ja neuvolan välillä.
Päiväkodin ja neuvolan säännöllisissä yhteisissä
tapaamisissa keskusteltiin kirjauksista ja siitä, kuinka
ne avautuvat molemmille osapuolille. Näin pääsimme
kehittämään uuden kirjaamiskulttuurin, joka palveli
parhaalla mahdollisella tavalla sekä neuvolan että
päiväkodin tarpeita.

Lisätietoja
Saunalahden	päiväkoti
Päiväkodin	 johtaja
Leena	Kyrönen
Puh.	09	816	46288
leena.	kyronen@espoo.fi



Yhteistyö natsaa!
Päivähoidon ja neuvolan yhteistyörakenteiden vahvistaminen

Kehittämisen lähtökohtana oli lapsen
hyvinvointi. Yhteinen tavoitteemme oli
jo toimivien yhteistyökäytäntöjen
kehittäminen. Menetelmäksi valit-
simme lapsen tiedon siirtämisen
käytäntöjen selkiyttämisen yhtene-
väisiksi. Yhteistyössä korostui avoin
vuorovaikutus molemmin puolin.

Kuva tai kaavio, leveys max 22,5 cm

Projektin tavoite
Tavoitteena oli luoda yhteiset käytännöt tiedonsiirto-
lomakkeeseen kirjaamiselle, jotta päivähoidon huoli
lapsesta huomataan myös neuvolassa. Tavoitteena oli
myös avoimempi ja toimivampi yhteydenpito neuvolan
ja päivähoidon välillä. Haluttiin, että huolilasten koh-
dalla päivähoidon ja neuvolan tiivis yhteistyö lapsen
kasvun ja oppimisen tueksi alkaisi jo varhaisessa vai-
heessa.

Johtopäätökset
Yhteistyö on parantunut. Projektin aikana olemme

tavanneet toisiamme säännöllisesti. Saadun palaut-
teen mukaan vanhemmilla on tietoisuus päivähoi-
don ja neuvolan välisestä tiiviistä yhteistyöstä.
Lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioi-

minen lapsen kasvussa ja kehityksessä on paran-
tunut.

Uudet yhteiset työtavat
Tiedonsiirtolomakkeeseen lisättiin ryhmän koko.
Suorat puhelinnumerot vaihdettiin ja sovittiin säh-

köpostikäytännöistä.
Huolilasten kohdalla sovittiin erityisjärjestelyistä

- huomioidaan Hyve-keskustelun ajankohta, jos
lapsen syntymäpäivä osuu hiljaiseen kesäloma-ai-
kaan
- tarvittaessa kutsutaan terveydenhoitaja mukaan
päivähoidon Hyve-keskusteluun.
Projektin aikana kehitettiin menetelmiä lapsen

havainnointiin: luotiin strukturoituja lomakepohjia
havainnointiin sekä kehitettiin kasvun ja kehityksen
eri osa-alueiden syvällisempää havainnointia.

Lisätietoja
Juvanpuiston	lastentalo
johtaja	Mari	J.	Immonen
mari.j.immonen@espoo.fi
09-816	56110

Juvanpuiston lastentalo ja Kalajärven neuvola, Espoon kaupunki






