
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin tukena -
kehittämiskokonaisuus
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Lasten ja nuorten hyvinvointityön johtoryhmä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä

Asiantuntijaryhmä

Lasten ja nuorten hyvinvointityön alueryhmät 

Tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa:
varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, lähialueen kasvatusverkostot, 

liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, 
seurakunnat, kolmannen sektorin toimijat 

Lasten ja nuorten hyvinvointityön rakenteet 
Espoossa 

Keski- ja 
Pohjois-
Espoo

Leppävaara
Matinkylä-

Olari ja 
Tapiola

Toisen 
asteen 

hyvinvointi-
ryhmä

Espoonlahti



Espoon lasten ja nuorten hyvinvointityön 
johtoryhmä

Toivonen Kaisu Opetustoimen johtaja (puheenjohtaja)
Ahlström Mari Lastensuojelupalvelujen päällikkö
Alaviiri Kaisa Perusopetuksen aluepäällikkö
Erma Tapio Lukiolinjan päällikkö
Högström Barbro Utbildningsdirektör
Kasvi Tiina Kulttuuripäällikkö
Kumpulainen Erja Omnia, palvelujohtaja
Lehto Outi Apulaisylilääkäri, terveyspalvelut
Mattila Virpi Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja
Nieminen Tapio Aikuissosiaalityön päällikkö
Nordling Merja Nuorisopalvelujen päällikkö
Ojala Varpu Kehittämispäällikkö vs., varhaiskasvatus
Palojärvi Elina Terveydenhoidon asiantuntija 
Rauvala Anitta Terapiapalveluiden ylilääkäri
Remes Marja-Leena Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
Salonen Ilpo Perusopetuslinjan päällikkö
Saloranta-Eriksson Outi Undervisningschef
Schantz von Merja Opiskeluhuollon vastuualuepäällikkö 
Vanhatalo Raija Terveydenhoidon päällikkö
Pippuri Terhi Erityissuunnittelija, sivistystoimi (sihteeri)
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Pääkaupunkiseudun LAPE-
varhaiskasvatus, koulu, oppilaitos –
ryhmä

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen
Sihteeri: Terhi Pippuri (tarkentuu myöhemmin), Espoo 
Jäsenet 
• Espoo: perhepalvelujen johtaja Marja-Leena Remes, terveydenhoidon päällikkö Raija 

Vanhatalo, terveydenhuollon asiantuntija Elina Palojärvi, opiskeluhuollon vastuualuepäällikkö 
Merja v Schantz, perusopetuslinjan päällikkö Ilpo Salonen, varhaiskasvatuksen johtaja Virpi 
Mattila, undervisningschef Outi Saloranta- Eriksson, lapsiperheiden sosiaalipalvelujen päällikkö 
Mari Ahlström

• Kauniainen: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski 
• Kirkkonummi: mielenterveyspalvelut Peter Grönroos, oppilashuolto Johanna Lindeman, 

varhaiskasvatus Marjatta Reiman
• Helsinki:  kouluterveydenhuollon päällikkö Tuija Salmivaara-Pesonen, perhepalvelujen johtaja 

Hanna Viitala,  oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen, vs. johtava ylilääkäri (koulu- ja 
opiskelijaterveydenhuolto) Ulrika Winqvist 

• Vantaa:  perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom, varhaiskasvatuspäällikkö Lena 
Karlsson, johtava koulupsykologi Tuija Harakka, nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja va. Marja 
Viljamaa

• Kerava: Erja Rainio?, Pia Aaltonen?
• Nuorisovaltuuston edustaja: Joel Vanhanen (Toivo Hursti)  
• Vanhempain yhdistys: Virpi Hänninen (Sari Kauppinen-Hankaa)
• Hus: Anne Sarajuuri ( Minna Nikula), Kristiina Golan
• Socca: Mette Kontio
• Muutosagentti Tiina Turkia, Lape-hankkeen projektipäällikkö
• OKM: Katja Bergbacka 
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PKS Vaka-koulu
ohjausryhmä, 

pj. Espoo
Sihteeri 

Kehittämissuun-
nittelija

Espoon 
Vaka-koulu

kehittäjäryhmä, 
pj. Merja von 

Schantz

Helsingin 
Vaka-koulu

kehittäjäryhmä, 
pj. 

Vantaan 
Vaka-koulu

kehittäjäryhmä, 
pj. 

Kirkkonummen
Vaka-koulu

kehittäjäryhmä, 
pj. 

Keravan 
Vaka-koulu

kehittäjäryhmä, 
pj. 

Kauniaisten
Vaka-koulu

kehittäjäryhmä, 
pj. 

Varhaiskasvatus, koulu ja 
oppilaitososion organisoituminen 
PKS-tasolla

Kehittämiskoordinaattori Terhi Pippuri
Kehittämissuunnittelija Kati Wilska-Seemer1.6.2017



• Vahvistetaan varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten roolia 
lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa 

– Varhaiskasvatuksen, koulun-, ja oppilaitosympäristöjen ja -yhteisöjen 
hyvinvointi ja sen edistämiseen liittyvä työ

– Hyvinvointityössä tarvittava horisontaalinen yhdessä tekeminen 
kumppaneiden kanssa 

• Yksilökohtaisen työn sisältöjen ja toimintatapojen kehittäminen
– Palveluiden lapsilähtöisyys
– Varhaiskasvatukseen, kouluun ja oppilaitoksiin jalkautuvat erityispalvelut 

sekä monialainen yhteistyö eri tahojen välillä 
• Valmistaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 

tuottamaan toimintaympäristön muutokseen vahvistamalla 
yhteistyörakenteita maakunnan vastuulle siirtyvien sote-palveluiden
sekä kunnan sivistyspalveluiden välille
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Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos-
tavoitteet
13.3.2017 tarkennettu Lapsen paras – yhdessä enemmän, 
pääkaupunkiseudun lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman 
hankesuunnitelma  



Varhaiskasvatus-koulu, oppilaitos osana 
kokonaisuutta 
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Yhteisöllinen 
opiskeluhuoltotyö 

Yksilöllinen 
opiskeluhuoltotyö

Nuoriso- ja 
liikunta, kulttuuri, 

järjestöt ja 
yhdistykset

Perhe-
keskus-

toimintamalli

Perus-
terveyden-

huolto 

Erityis- ja 
vaativan 

tason palvelut

Lapsi, nuori ja 
perhe

Varhaiskasvatus-, esiopetus-, koulu-
ja toisen asteen oppilaitosyhteisö
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Toimenpiteiden ydin; 
Nykytila / hyvät käytännöt
Mallinnus
Mallien toimeenpanon johtaminen 
kunnissa
Mallien vaikuttavuuden 
seuraaminen ja arviointi



Toimenpiteet 1/2 
13.3.2017 tarkennettu Lapsen paras – yhdessä enemmän, 
pääkaupunkiseudun lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman 
hankesuunnitelma

1. Benchmarkataan (arvioidaan ja mallinnetaan vertaillen) yhteisiä 
yhteisöllisen oppilashuoltotyön toimintamalleja esiopetuksessa, perusopetuksessa ja 
toisen asteen oppilaitoksissa (jatkumo). Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavia 
yhteisöllisen oppilashuoltotyön malleja otetaan käyttöön kunnissa. Mallien toimeenpanoa 
johdetaan samansuuntaisesti ja niiden vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan. Kunnat 
painottavat kehittämistyössä eri kouluasteita siten, että kaikki oppilaat esiopetuksesta 
toisen asteen oppilaitoksiin tulevat huomioiduiksi.

2. Benchmarkataan yhteisiä yksilökohtaisen oppilashuollon toimintamalleja 
esiopetuksessa, koulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Varmistetaan yksilökohtaisen 
opiskeluhuollon lain mukaiset toimintatavat. Mallien toimeenpanoa johdetaan 
samansuuntaisesti ja niiden vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan. Kunnat painottavat 
kehittämistyössä eri kouluasteita siten, että kaikki oppilaat esiopetuksesta toisen asteen 
oppilaitoksiin tulevat huomioiduiksi.

3. Kehittämistyössä huomioidaan erityisesti maahanmuuttajataustaisten lasten ja 
nuorten erityistarpeet hyvinvoinnin tukemisessa. Koulun roolia vahvistetaan heidän 
vanhempiensa tärkeänä linkkinä suomalaiseen yhteiskuntaan.

4. Mallinnetaan varhaiskasvatus-, esiopetus-, koulu- ja oppilaitosympäristöön sopivia 
varhaisen tuen käytänteitä sekä luodaan yhtenäinen palvelupolku yhteistyössä 
peruspalvelujen, perhekeskuksen sekä erityis- ja vaativamman tason palvelujen kanssa.
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Toimenpiteet 2/2 
13.3.2017 tarkennettu Lapsen paras – yhdessä enemmän, 
pääkaupunkiseudun lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman 
hankesuunnitelma (suunnitelmaan tehty tarkennuksia 04/2017)

5. Kehitetään mielenterveyspalvelujen integraatiota. Oppilashuollon palveluita tuetaan 
oikea-aikaisilla kouluihin jalkautuvilla mielenterveyteen liittyvillä perus- ja erityispalveluilla 
huomioiden asiakkaiden osallisuus ja digitaaliset mahdollisuudet.

6. Yksilökohtaisessa oppilashuollossa kehitetään malleja systemaattisen 
asiakaspalautteen ja asiakashyödyn mittaamiseen.

7. Selvitetään mahdollisuutta laajentaa HYKS-varhain –toimintaa esiopetusikäisiin ja 
muihin alle kouluikäisiin lapsiin. Tällä varmistetaan, että lapsi/nuori saa tarvitsemansa 
avun viiveettä ja tasalaatuisesti arkiympäristössään. Erityistä huomiota kiinnitetään 
maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden tukeen. SIIRTYY 
PERHEKESKUSOSIOON

8. Hyve 4 –mallin (varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteistyö) nykytilan kuvaus ja 
vertaisarviointi. Mallin kehittäminen arvioinnin pohjalta ja erityisesti kiinnitetään huomiota 
Hyve 4 –mallin toimivuuteen maahanmuuttajaperheille. SIIRTYY PERHEKESKUS-
OSIOON

9. Suunnitellaan ja vakiinnutetaan lasten, nuorten ja vanhempien osallistumistavat
oppilashuoltotyön suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen.  



Tarkennetut toimenpiteet 1/4
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Toimenpide Tarkennettu toimenpide Mittarit

Mallinnetaan yhteisiä yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön 
toimintamalleja esiopetuksessa, perusopetuksessa ja 
toisen asteen oppilaitoksissa (jatkumo) 

Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä kuvaamalla 
nykytila (vahvuudet ja haasteet) 

-Nykytila kuvattu
-Toimintamallit mallinnettu

Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavia 
yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön malleja otetaan 
käyttöön kunnissa

-Lisätään oppilaiden osallistumista yhteisöllisen 
opiskeluhuollon kokouksiin 
-Mallinnetaan yhteisölliseen opiskeluhuollon 
käytänteet samansuuntaisiksi ja tasalaatuisiksi

-Oppilaiden osallistuminen yhteisölliseen 
opiskeluhuoltotyöhön (lukumäärä)
-Yhteisöllisten opiskeluhuoltokokousten määrä 
kouluittain
-Luokkakohtaiset käsittelyt yhteisöllisissä 
opiskeluhuoltokokouksissa 
-Kokemus koulukiusatuksi tulemisesta (esim. 
Kouluterveyskysely ja hyvinvointiprofiili)
-Oppilaskunnan edustajien kuulemisen määrä
-Koulussa on asetettu tavoite Hyvinvointikartaston 
(8lk.) tulosten perusteella
-Oppilaitosten monialaisten tarkastusten lukumäärä
-Hyvinvointikartaston (8lk.) vertailutulokset 2016 
2017
-Malleja otettu käyttöön kaikissa kunnissa

Mallien toimeenpanoa johdetaan samansuuntaisesti Yhteinen malli yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön 
arvioimiseksi

Malli otettu käyttöön kaikissa kunnissa

Mallien vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan Yhteinen malli yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön 
arvioimiseksi

Muutokset nykytilan kuvaukseen verrattuna

Kehittämistyössä huomioidaan erityisesti 
maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten 
erityistarpeet hyvinvoinnin tukemisessa ja koulun 
roolia vahvistetaan heidän vanhempiensa tärkeänä 
linkkinä suomalaiseen yhteiskuntaan

-Tuetaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja 
perheiden osallisuutta yhteisöllisessä 
opiskeluhuoltotyössä
-Varmistetaan tosiasiallinen yhdenvertaisuus 
yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä
-Mallinnetaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja 
perheiden osallisuutta tukevia toimintatapoja

Mallit otettu käyttöön kaikissa kunnissa

Kunnat painottavat kehittämistyössä eri 
kouluasteita siten, että kaikki oppilaat 
esiopetuksesta toisen asteen oppilaitoksiin 
tulevat huomioiduiksi. 



Tarkennetut toimenpiteet 2/4
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Toimenpide Tarkennettu toimenpide Mittarit
Mallinnetaan yhteisiä yksilökohtaisen 
oppilashuollon toimintamalleja 
esiopetuksessa, koulussa ja toisen asteen 
oppilaitoksissa

Kuvataan yksilökohtaisen opiskeluhuollon
nykytila (vahvuudet ja haasteet)

-Nykytila kuvattu
-Toimintamallit mallinnettu

Yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön malleja 
otetaan käyttöön kaikissa kunnissa

-Varmistetaan yksilökohtaisen 
opiskeluhuollon lain mukaiset toimintatavat
(opiskeluhuollollinen palvelupolku)
-Kehitetään lapsen kehitysympäristöön 
jalkautuvia palveluja
-Mallinnetaan sähköisten palvelujen 
hyödyntämistä opiskeluhuollollisessa työssä

-Opiskeluhuoltopalvelujen saatavuus (määräajat)
-Kokemus palveluun pääsystä (Kouluterveyskysely ja kunnan muut 
arviointimenetelmät)
-Palvelun kattavuus (tarkastusten peittävyys) 
-Konsultaatioiden, jalkautuvan työn ja verkostotyön määrä
-Lähetteiden, sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottojen ja 
lastensuojeluilmoitusten määrä
-Montako oppilasta autettu koulun opiskeluhuollon piirissä vs. 
lähetetty eteenpäin
-Kokemus saadusta tuesta koulunkäynnin ja opiskelun 
vaikeuksissa
-Monialaisten asiantuntijaryhmän kokousten määrä 
-Opiskeluhuoltokertomusten määrä
-Sähköisten palvelujen toimintamallit otettu käyttöön
-Malleja otettu käyttöön kaikissa kunnissa

Mallien toimeenpanoa johdetaan 
samansuuntaisesti

Yhteinen malli yksilökohtaisen 
opiskeluhuoltotyön arvioimiseksi

Malli otettu käyttöön kaikissa kunnissa

Mallien vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan Yhteinen malli yksilökohtaisen 
opiskeluhuoltotyön arvioimiseksi

Muutokset nykytilan kuvaukseen verrattuna

Kehitetään malli systemaattisen 
asiakaspalautteen ja asiakashyödyn 
mittaamiseen

-Kartoitetaan nykytila
-Kehitetään yhteinen malli asiakas-
palautteen ja asiakashyödyn arvioimiseen
-Mallin käyttöä johdetaan ja arvioidaan 
samansuuntaisesti

-Asiakaspalautteen määrä
-Oppilaiden kokemus kuulluksi tulemisesta koulussa (esim. 
Kouluterveyskysely, hyvinvointiprofiili, kunnan omat 
arviointimenetelmät)
-Asiakashyöty (mittaus asiakkuuden alkaessa ja päättyessä)
-Malli otettu käyttöön kaikissa kunnissa

Kehittämistyössä huomioidaan erityisesti 
maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten 
erityistarpeet hyvinvoinnin tukemisessa ja 
koulun roolia vahvistetaan heidän 
vanhempiensa tärkeänä linkkinä 
suomalaiseen yhteiskuntaan

-Kuvataan nykytila
-Kehitetään malleja opiskeluhuolto-
palveluihin hakeutumisen kynnyksen 
madaltamiseksi (mm. opiskeluhuolto-
palvelujen näkyvyys ja saavutettavuus)
-Varmistetaan tosiasiallinen yhdenvertaisuus 
opiskeluhuollon palveluissa

-Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osuus opiskeluhuollon 
palveluissa (kuraattorit ja psykologit) vastaa heidän osuuttaan 
väestöstä
-Mallit otettu käyttöön kaikissa kunnissa

Kunnat painottavat kehittämistyössä eri 
kouluasteita siten, että kaikki oppilaat 
esiopetuksesta toisen asteen oppilaitoksiin 
tulevat huomioiduiksi. 



Tarkennetut toimenpiteet 3/4
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Toimenpide Tarkennettu toimenpide Mittarit

Mallinnetaan esiopetus-, koulu- ja 
oppilaitosympäristöön sopivia varhaisen 
tuen käytänteitä ja otetaan käyttöön
kaikissa kunnissa

-Kuvataan nykytila ja luodaan yhtenäinen 
palvelupolku yhteistyössä peruspalvelujen, 
perhekeskuksen sekä erityis- ja 
vaativamman tason palvelujen kanssa

-Nykytila kuvattu
-Toimintamallit mallinnettu ja otettu 
käyttöön kaikissa kunnissa

Varmistetaan, että lapsi/nuori saa 
tarvitsemansa avun viiveettä ja 
tasalaatuisesti arkiympäristössään

-Selvitetään mahdollisuutta laajentaa 
HYKS-varhain –toimintaa esiopetusikäisiin 
ja muihin alle kouluikäisiin lapsiin 
-Selvitystyön pohjalta luodaan mahdollinen 
malli alle kouluikäisten lasten ja perheiden 
varhaiseen tukeen (siirtyy perhekeskus-
osioon)

-Nykytila kuvattu
-Mahdollinen toimintamalli tehty

Erityistä huomiota kiinnitetään 
maahanmuuttajataustaisten lasten ja 
perheiden tukeen

-Mallinnetaan palveluja, jotka vastaavat 
yhä paremmin maahanmuuttajataustaisten 
lasten ja perheiden tarpeisiin

-Mallit otettu käyttöön kaikissa kunnissa

Hyve 4 –mallin (varhaiskasvatuksen ja 
neuvolan yhteistyö) mallin kehittäminen 
arvioinnin pohjalta. (siirtyy perhekeskus-
osioon)

-Nykytilan kuvaus, vertaisarviointi ja 
mallintaminen. 
-Erityisesti kiinnitetään huomiota Hyve 4 –
mallin toimivuuteen maahanmuuttaja-
perheille

-Nykytila kuvattu ja vertaisarviointi tehty
-Yhteinen malli otettu käyttöön kunnissa

Kunnat painottavat kehittämistyössä eri 
kouluasteita siten, että kaikki oppilaat 
esiopetuksesta toisen asteen oppilaitoksiin 
tulevat huomioiduiksi. 



Tarkennetut toimenpiteet 4/4
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Toimenpide Tarkennettu toimenpide Mittarit

Kehitetään mielenterveyspalvelujen 
integraatiota. Oppilashuollon palveluita 
tuetaan oikea-aikaisilla kouluihin 
jalkautuvilla mielenterveyteen liittyvillä 
perus- ja erityispalveluilla.

-Mallinnetaan yhtenäinen palvelupolku  
mielenterveyteen liittyvillä perus- ja 
erityispalveluilla
-Huomioidaan asiakkaiden osallisuus ja 
digitaaliset mahdollisuudet

-Palvelupolku kuvattu
-Asiakkaita osallistavat ja digitaaliset 
mahdollisuudet  hyödyntävät toimintamallit 
otettu käyttöön kaikissa kunnissa

Suunnitellaan ja vakiinnutetaan lasten, 
nuorten ja vanhempien osallistumistavat 
oppilashuoltotyön suunnitteluun, 
kehittämiseen ja toteuttamiseen

-Kuvataan ja mallinnetaan osallistavia
toimintatapoja

-Toimintamallit mallinnettu
-Käytössä kaikissa kunnissa

Kunnat painottavat kehittämistyössä eri 
kouluasteita siten, että kaikki oppilaat 
esiopetuksesta toisen asteen oppilaitoksiin 
tulevat huomioiduiksi. 



Toimenpiteet Esiopetus Perusopetus 2. aste Organisointi 
kunnissa

Yhteisöllinen oppilashuolto Espoo
Helsinki
Vantaa

Espoo
Helsinki
Vantaa

Vantaa
Helsinki

Espoo: Pilottikoulut ja 
pilottiesiopetusyksiköt
Helsinki: pilottikouluja 
tarvittaessa
Vantaa – esiopetus: 
pilottiyksiköt

Yksilökohtainen oppilashuolto Espoo
Helsinki

Espoo
Helsinki

Helsinki Espoo: Pilottikoulut ja 
pilottiesiopetusyksiköt
Helsinki: Pilottikouluja 
tarvittaessa

Maahanmuuttajataustaisten lasten ja 
nuorten erityistarpeet hyvinvoinnin 
tukemisessa

Espoo
Helsinki

Espoo
Helsinki

Helsinki Espoo: Pilottikoulut ja 
pilottiesiopetusyksiköt
Helsinki: pilottikouluja 
tarvittaessa

Varhaiskasvatus-, esiopetus-, koulu-
ja oppilaitosympäristöön sopivat 
varhaisen tuen käytänteet sekä 
yhtenäisen palvelupolku yhteistyössä 
peruspalvelujen, perhekeskuksen 
sekä erityis- ja vaativamman tason 
palvelujen kanssa.

Espoo 
Helsinki
Vantaa

Kirkkonummi
Kauniainen

Espoo
Helsinki
Vantaa

Kirkkonummi
Kauniainen

Vantaa
Helsinki

Espoo: Pilottikoulut ja 
pilottiesiopetusyksiköt
Kirkkonummi: Ei 
pilotteja
Kauniainen: Kaikki 6 
koulua
Vantaa – esiopetus: 
pilottiyksiköt

Kehitetään mielenterveyspalvelujen 
integraatiota -> oikea-aikaiset 
kouluihin jalkautuvat mielenterveyteen 
liittyvät perus- ja erityispalvelut -> 
asiakkaiden osallisuus ja digitaaliset 
mahdollisuudet.

Espoo
Kirkkonummi
Kauniainen

Espoo 
Kirkkonummi
Kauniainen

Espoo: Pilottikoulut ja 
pilottiesiopetusyksiköt
Helsinki: Pilottikouluja 
tarvittaessa
Kirkkonummi: Ei 
pilotteja
Kauniainen: Kaikki 6 
koulua
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Kehittämistyön jakautuminen



Toimenpiteet Esiopetus Perus-opetus 2. aste Organisointi 
kunnissa

Mallit systemaattisen 
asiakaspalautteen ja asiakashyödyn 
mittaamiseen. (Yksilökohtainen 
oppilashuolto)

Espoo
Helsinki

Espoo
Helsinki

Helsinki Espoo: Pilottikoulut ja 
pilottiesiopetusyksiköt

Lasten, nuorten ja vanhempien 
osallistumistavat oppilashuoltotyön 
suunnitteluun, kehittämiseen ja 
toteuttamiseen.  

Espoo Espoo Espoo: Pilottikoulut ja 
pilottiesiopetusyksiköt

HYKS-varhain –toiminta
 Siirtyy perhekeskusosioon 

Hyve 4 –malli
 Siirtyy perhekeskusosioon

Vanhemmuuden jatkuminen ja 
lapsen tukeminen eron jälkeen
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Kehittämistyön jakautuminen
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22.3.2017
Espoon Lape-
ryhmä
- tarkennetut 
toimenpiteet
-etenemis-
suunnitelma

23.3.2017
PKS Vaka-
koulu
ohjaus-
ryhmä
-tarkennetut 
toimenpiteet
-kehittämisen 
painopisteet 
kuntien välillä
-etenemis-
suunnitelma

27.4.2017
PKS vaka, 

koulu –
ohjaus-
ryhmä

16.6.2017
PKS vaka, 

koulu –
ohjaus-
ryhmä
(optio)

18.8.2017
PKS vaka, 

koulu –
ohjaus-
ryhmä

Työskentelyn eteneminen Espoossa



Kehittämisen iloa 
kaikille!
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