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Päivän ohjelma

30.10.2017 Wilska-Seemer

Klo 12.00 - 12.15 Avaussanat: Mette Kontio, projektipäällikkö ja 

lasten ääni – tallenne: Piritta Malinen, kehittämiskoordinaattori

https://youtu.be/GtrzM4b-ayU

Klo 12.15 - 13.00 Päivän ohjelma ja osakokonaisuudet esittäytyvät 

Opiskeluhuolto: Kati Wilska-Seemer, kehittämissuunnittelija

Perhekeskus: Sanna Nieminen, kehittämissuunnittelija

Erityis- ja vaativa taso: Riitta Vartio, kehittämiskoordinaattori

Klo 13.00 - 13.30 Kahvitauko

Klo 13.30 - 13.45 Järjestönäkökulma Lape-työhön: Ulla Lindqvist, Lastensuojelun keskusliitto, ohjelmapäällikkö 

Klo 13.45 - 14.00 Ryhmätöiden ohjeistus: Suvi Nurminen, kehittämissuunnittelija ja pisteiden vetäjät

Klo 14.00 - 15.30 Ryhmätyöskentelyä  

•Vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen 

•Erotilanteen ja sovinnollisen vanhemmuuden tukeminen 

•Monikulttuuristen perheiden palvelut ja tukeminen 

•Lasten ja perheiden hyvinvoinnin tuki ja/tai sähköiset palvelut 

Klo 15.30-16.00 Työskentelyn purku, jatkosuunnitelma ja loppusanat: Ulla Lindqvist, 

Lastensuojelun keskusliitto, ohjelmapäällikkö

https://youtu.be/GtrzM4b-ayU


• Lasten, nuorten ja perheiden palvelut uudistetaan asiakaslähtöisesti 

integroiduksi palveluiden kokonaisuudeksi maakuntien ja 

tulevaisuuden kuntien toimintaympäristöön

• Palveluiden painopistettä siirretään kaikille yhteisiin ja 

ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon

LAPE - hankkeessa

Uudistuksen lähtökohtana ovat lapsen oikeudet, perheiden 

monimuotoisuus, lapsi- ja perhelähtöisyys sekä voimavarojen 

vahvistaminen. Lasten, nuorten ja vanhempien osallistuminen ja 

kokemusasiantuntemus kytketään tiiviisti uudistuksen 

suunnitteluun ja toimeenpanoon.

7.9.2017 Pippuri
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Pääkaupunkiseudun 
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kunnat ja 

koordinaatiovastuut
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Lapsi, nuori ja 

perhe

Lape-opiskeluhuolto osana kehittämiskokonaisuutta

Yhteisöllinen 

opiskeluhuoltotyö 

Yksilöllinen 

opiskeluhuoltotyö

Nuoriso- ja 

liikunta, kulttuuri, 

järjestöt ja 

yhdistykset

Perhekeskus

-toimintamalli

Perus

terveyden-

huolto 

Erityis- ja 

vaativan tason 

palvelut

Esiopetus-, koulu- ja toisen asteen 

oppilaitosyhteisö

18.8.2017 Pippuri



PKS Lape-
opiskeluhuolto 

ohjaava 
kehittäjäryhmä, 

pj. Kaisu Toivonen

Espoo 

Kehittämissuunnittelija 100 %
Kati Wilska-Seemer

kati.wilska-seemer@espoo.fi

Lape-opiskeluhuolto 
kehittäjäryhmä, pj. Merja von 

Schantz

Helsinki

Kehittämissuunnittelija 50 % 
Juulia Lahdensuo

juulia.lahdensuo@hel.fi

Lape-opiskeluhuolto 
kehittäjäryhmä, pj. 

Vantaa

Kehittämissuunnittelija 50 %

Sari Niemi

saria.niemi@vantaa.fi

Lape-opiskeluhuolto 
operatiivinen ryhmä, pj.

Sari Niemi 

Kirkkonummi

Kehittämissuunnittelija 100%

Petra Korkiakoski

petra.korkiakoski@kirkkonummi.fi

Lape-opiskeluhuolto 
kehittäjäryhmä, pj. 

Kerava

Kauniainen

Kehittämissuunnittelija 100%

Christine Söderek

christine.soderek@kauniainen.fi

Lape-opiskeluhuolto 
kehittäjäryhmä, pj. 

Lape-opiskeluhuolto organisoituminen PKS-hankekunnissa

terhi.Pippuri@espoo.fi
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Yhteistyökumppanit

Rahoituksen saaneet yhteistyökumppanit:

• Laurea: järjestämme yhdessä neljä koko päivän oppimisverkostotilaisuutta, 
olemme auttaneet Laureaa tutkimushankkeessa (lasten subjektiivisen 
hyvinvointitiedon mittarin kehittäminen)

• Nicehearts: 
• Vantaa: jäsenenä Vantaan Lape-opiskeluhuollon operatiivisessa työryhmässä

• Yhteistyö erityisesti toisen asteen oppilaitosten kanssa

• Espoo: sovittu, että hanketyöntekijät tiedottavat verkostoilleen uuden Me-talon 
toiminnasta

Muu yhteistyö:

• Olemme tavanneet yhteistyöstä kiinnostuneita järjestöjä

• Järjestöjen edustajia on mukana kehittämisryhmissämme: 
• Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämisryhmä: Suomen mielenterveysseura

• Yksilökohtaisen opiskeluhuollon kehittämisryhmä: MLL, Helsinki Missio

• Kaikkien kehittämis- ja työryhmien kehittämistyöhön voi vielä liittyä, ei 
vakijäseneksi, mutta muutoin: 

• Edellisten lisäksi Maahanmuuttajien opiskeluhuolto, Sähköiset palvelut ja 
Asiakaspalaute 

1.11.20177 Kati Wilska-Seemer



26.10.2017 Terhi Pippuri

3 esiopetusyksikköä

• Aurinkokiven toiminta-

yksikkö, Solkikujan 

toimintayksikkö, Simpukan 

toiminta-yksikkö

7 perusopetuksen koulua

• Havukoski, Itä-Hakkila, 

Lehtikuusi, Martinlaakso, 

Kytöpuisto, Aurinkokivi, 

Helsinge skola

2 toisen asteen oppilaitosta

• Vaskivuoren lukio, Varia

Pääkaupunkiseudun kehittäjäkoulut (28), 
esiopetusyksiköt (18) ja toisen asteen oppilaitokset 
(10), yhteensä 56

2 esiopetusyksikköä

• Koskentorin esiopetus, 

Prästgårdsbackens daghem

3 perusopetuksen koulua 

• Kirkkoharjun koulu, 

Kartanonrannan koulu, 

Winellska skolan

2 toisen asteen oppilaitosta

• Porkkalan lukio, Kyrkslätts

gymnasiet

8 esiopetusyksikköä

• Kielikylpy Grani Språkbad,

Metsämajan päiväkoti, Pikku Akatemia, 

Sansinpellon päiväkoti, Daghemmet

Grankotten, Kasabergets daghem, 

Folkhälsans Barnträdgård, Stiftelsen

Bensows daghem, Lyan

4 perusopetuksen koulua

• Mäntymäen koulu, Kasavuoren koulu, 

Granhultsskolan, Hagelstamska skola

2 lukiota

• Kauniaisten lukio, Gymnasiet Grankulla 

samskola

3 esiopetusyksikköä

• Tiistilä, Lintuvaara ja Kilonpuiston 

lastentalon eskari

10 perusopetuksen koulua

• Martinkallio, Aurora, Hansakallio, 

Kirsti, Lintuvaara, Kilonpuisto, 

Aarnivalkea, Tiistilä, Lagstad ja 

Vindängen

2 toisen asteen oppilaitosta

• Leppävaaran lukio, Omnia

2 esiopetusyksikköä

• Leipurin päiväkodin eskariesiopetusryhmä, Päiväkoti 

Katajanokka

4 perusopetuksen koulua

• Arabian peruskoulu, Tahvonlahden ala-asteen 

koulu, Jakomäen peruskoulu, Oulunkylän ala-aste

2 toisen asteen oppilaitosta

• Etu-Töölön lukio, Stadin ammattiopisto
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Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmän 
yhteistyötahot

65,0%

57,5%

12,5%

55,0%

45,0%

35,0%

27,5%

40,0%

30,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oppilaskunta

Johtoryhmä

Johtokunta

Lastensuojelu

Nuorisotoimi

Seurakunta

Psykiatria

Vanhempainyhdistys

Järjestötoimijat tai muut



Lape-opiskeluhuolto -kehittämiskokonaisuuden 

tavoitteet

1. Esiopetus-, koulu- ja oppilaitosympäristöt ja -
yhteisöt ovat hyvinvointia vahvistavia 

– Yhteisöllinen työ on suunnitelmallista ja ta-
voitteellista

– Oppilaat, opiskelijat ja vanhemmat 
osallistuvat yhteisöllisen työn suunnitteluun ja 
toteuttamiseen

2. Hyvinvointia vahvistetaan yksilöllisesti lapsen 
tai nuoren tarpeisiin räätälöidyn työn ja palve-
lujen avulla

– Yksilöllinen työ on ehkäisevää, helposti 
saavutettavissa, laadukasta sekä lapsi- tai 
nuorilähtöistä

– Varhaista tukea on tarjolla oikea-aikaisesti ja 
tarvittaessa monialaisesti

18.8.2017 Pippuri



Toimenpiteet PKS Lape-opiskeluhuolto 

-kehittämiskokonaisuudessa 

1. Benchmarkataan (arvioidaan ja mallinnetaan vertaillen) yhteisiä 

yhteisöllisen oppilashuoltotyön toimintamalleja

2. Benchmarkataan yhteisiä yksilökohtaisen oppilashuollon toimintamalleja

3. Kehittämistyössä huomioidaan erityisesti maahanmuuttajataustaisten

lasten ja nuorten erityistarpeet 

4. Mallinnetaan esiopetus-, koulu- ja oppilaitosympäristöön sopivia varhaisen 

tuen käytänteitä sekä luodaan yhtenäinen palvelupolku

5. Kehitetään mielenterveyspalvelujen integraatiota

6. Kehitetään malleja systemaattisen asiakaspalautteen ja asiakashyödyn 

mittaamiseen

7. Suunnitellaan ja vakiinnutetaan lasten, nuorten ja vanhempien 

osallistumistavat oppilashuoltotyön suunnitteluun, kehittämiseen ja 

toteuttamiseen 
18.8.2017 Pippuri



18.8.2017 Pippuri

Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämisryhmä

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon kehittämisryhmä

Työryhmä 1: 

Yhtenäinen 

palvelupolku ja 

mielenterveys-

palvelujen 

integraatio

Työryhmä 2: 

Maahanmuuttaja-

taustaisten lasten 

ja nuorten

opiskeluhuolto

Työryhmä 3: 

Asiakaspalautteen 

hyödyntäminen

Työryhmä 4: 

Sähköiset 

menetelmät 

opiskeluhuollossa

Kehittämisryhmät ja työryhmät



Lapen tuotokset?
TAVOITTEENA TASALAATUISUUS, VARHAINEN TUKI, HELPPO SAATAVUUS ja LAPSIEN ja PERHEIDEN 
OSALLISTAMINEN

• yhteisiä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavia oppilashuoltotyön toimintamalleja esim.
• yhr-vuosikello?
• yhr-materiaalipankki?
• tarvittavia koulutuksia ja työvälineitä koulun toimijoille?
• maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden erityistarpeet huomioivia toimintatapoja

• yhteisiä yksilökohtaisen oppilashuollon toimintamalleja esim.
• oppilashuollollinen palvelupolku
• kirkastetaan eri ammattiryhmien roolit yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa
• maahanmuuttajataustaisten lasten ja perheiden erityistarpeet huomioivia toimintatapoja

• sähköisten palvelujen hyödyntäminen opiskeluhuollossa

• toimiva asiakaspalautejärjestelmä

• sujuvammin toimiva monitoimijainen yhteistyö apua tarvitsevan lapsen asioissa koulun ja koulun 
ulkopuolisten toimijoiden välillä 

• lasten ja vanhempien osallisuuden lisääminen vanhemmat oppilashuoltotyön suunnittelussa, 
kehittämisessä ja toteuttamisessa

• Vanhempainiltojen hyödyntäminen vanhemmuuden tukemisessa?



Yhteistyöterveisin

kati.wilska-seemer@espoo.fi

puh: 043 - 827 2470


