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TAUSTAA KATKERILLE KOKEMUKSILLE

• HYVINVOINTIKOULUN KEHITTÄMINEN 2012-2016
 Hyvinvointikoulua on kehitetty Kiimingissä yhtä aikaa kuntaliitoksen, 

organisaatiomuutoksien, palveluverkkoselvitysten ja -ratkaisujen, OPS –
prosessin, oppilashuollon lakimuutosten, koulun laajentamis- ja 
saneeraustoimien, pedagogisen kehittämisen ja tiimiorganisaation 
rakentamisen kanssa  



HYVINVOINTIKOULUN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 

• Kehittämistyö toteutetaan osana koulun toiminnan kehittämistä

• Tavoitteiksi asetettava oppilashuollon toimintojen kehittäminen, 
palveluverkon muutokset, henkilöstön työolosuhteiden parantaminen, 
yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen, terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen sekä näistä saatavat konkreettiset hyödyt

• Kehittämistyö jalkautetaan koulun organisaation kautta kaikkien yhteiseksi 
asiaksi

• Huoltajien ja perheiden ajatukset, ideat ja toiminta nähdään oleellisena 
osana kehittämistä

• Hyvinvointikoulu muodostaa hyvinvointineuvolan ja muiden alueen 
toimijoiden kanssa alustan kaikille perheen verkostoille (perhekeskus)



KEHITTÄMISPOLUN STRUKTUURIA

 Alueseminaarit / infot
- kaikki alueen toimijat yhteisissä tapaamisissa 
- tutustuminen, yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen löytäminen

 Alueelliset hyvinvointikoulutyöpajat
- yhteinen foorumi linjauksille, prosesseille ja toiminnalle
- tärkeää , että tarpeita kehittämiselle syntyy suoraan arjen tilanteista käsin
- luodaan kehittämisen polkuja ja asetetaan tavoitteita

 Kehittämistyö kolmessa kontekstissa – maakunta, alue ja työyhteisö
- alueiden omaleimaisuus, mahdollisuudet ja resurssit
- vuoropuhelu ja kokemukset vievät kaikkia eteenpäin

 Henkilöstötyö ja koordinointi
- muutosjohtaminen, kehittäminen ja uudet työtavat vaativat paljon sekä esimiehiltä että henkilöstöltä
- motivointi, suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus onnistumisen kannalta olennaisia
- henkilöstön tuki ja apu kohdennettava ja toteutettava systemaattisesti 



HYVINVOINTIKOULU – KOLME KESKEISTÄ ELEMENTTIÄ

HYVINVOINTIKOULUSSA YMMÄRRETÄÄN JA EDISTETÄÄN
• KASVUYMPÄRISTÖJÄ LAPSEN HYVINVOINNILLE JA KEHITYKSELLE

• OSALLISUUTTA JA AKTIIVISUUTTA
• ALUEEN YHTEISTYÖTÄ JA KOLLEGIAALISTA TUKEA

• OPPILASHUOLLON KÄYTÄNTEITÄ
• PALVELURAKENTEEN MERKITYKSIÄ JA MAHDOLLISUUKSIA

• JOHTAMISEN JA YHDESSÄ TEKEMISEN KULTTUURIA 

PALVELU-
VERKKO

YHTEISÖLLINEN 
OPPILAS-
HUOLTO

HYVINVOINTI-
ARKI



LÄHESTYMISTAVAT HYVINVOINTIIN

• PROMOOTIONAALINEN
 yhteisöllinen oppilashuolto ja OSALLISUUS

 fyysisen ja psyykkisen toimintakykyisyyden edistäminen

 aktiivisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien luominen

• PREVENTIONAALINEN
 toimiva terveydenhuolto

moniammatillinen yhteistyöverkosto

 yksilöllinen oppilashuolto



MILLAINEN ON KOULU, JOSSA VOIDAAN HYVIN?

• Mitä hyvinvointi tarkoittaa?

• Mistä hyvinvointi koostuu?

• Mitä hyvinvoinnin tekijöitä löytyy

- fyysisistä toimintaympäristöistä

- toimintatavoista ja käytänteistä

- sosiaalisuudesta ja ryhmädynamiikasta

- osallisuudesta ja valinnan mahdollisuuksista

- toisista ihmisistä ja kohtaamisista

- liikunnasta ja yhdessä tekemisestä

- luonnosta, elämyksistä ja kulttuurista 



HYVINVOINTI KAIKEN TOIMINNAN PERUSTAKSI 

HYVINVOINTI ON JO OLEMASSA OLEVA KESKEINEN 
TAVOITE KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä

 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat ja – kertomukset tärkeässä 
roolissa kunnan strategiatyössä ja toiminnassa

OPS ja VASU painottavat voimakkaasti hyvinvointia

Opiskeluhuolto lakisääteistä ja tavoitteellista

 Järjestöjen ja kolmannen sektorin rooleja hyödynnetty



HYVINVOINTI KAIKEN TOIMINNAN PERUSTAKSI 

HYVINVOINTI ON YHTEISTÄ HYVINVOINTIA
 Pahoinvointi helposti todennettavissa

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on arjen toimintaa

 Korjaavat toimet ovat vain osa hyvinvointityötä

 Hyvinvointia ei voi kukaan tuoda tai yksinoikeudella omistaa

 Yhteisten tavoitteiden muodostaminen ja määrittely tärkeää

Muodostuuko yhteinen hyvinvointi

1 + 1 + 1 + 0   vai 1 * 1 * 1 * 0  



POHDINNAN PAIKKA – ENNEN MAINOSPUHETTA

EHKÄ JOKU MIETTII, KANNATTAAKO HYVINVOINNIN JA 
TERVEYDEN EDISTÄMISEEN, OSALLISUUDEN 
LISÄÄMISEEN, OPPILASHUOLLON KEHITTÄMISEEN, 
TYÖHYVINVOINTIIN TAI VANHEMMUUDEN 
TUKEMISEEN LÄHTEÄ PANOSTAMAAN OMASSA 
YKSIKÖSSÄ TAI TEHTÄVÄSSÄ? 



OPPILAIDEN MIELIPITEIDEN HUOMIOINTI KOULUN 
KEHITTÄMISTYÖSSÄ

OPPILAIDEN MIELIPITEITÄ 
HUOMIOIDAAN KOULUN 
KEHITTÄMISTYÖSSÄ.

OPPILAAT VOIVAT 
VAIKUTTAA HEITÄ 
KOSKEVIIN PÄÄTÖKSIIN. 

PERUSOPETUS, 8. ja 9. luokkalaiset  

Oulu Espoo Tampere



LASTENSUOJELUN TUNNUSLUKUJA

Espoo 6,7

Oulu 8,5

Raahe 5,2

Tampere 9,7

(vuodelta 2014)

LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON ASIAKKAAT, 0-17 vuotiaat

Prosenttiosuus vastaavanikäisestä väestöstä



Elatustukea saaneet 
lapset, % 0 - 17-
vuotiaista info ind. 
1563

Espoo 8,0

Oulu 9,2

Raahe 7,2

Tampere 12,1

Psykiatrian 
laitoshoidon 
hoitopäivät 7 - 12-
vuotiailla / 1 000 
vastaavanikäistä info 
ind. 2565

Espoo 78,2

Oulu 157,5

Raahe 150,3

Tampere 169,9

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=s84vsk5zBwA=&region=y7Y29osPsDY0AgA=&year=sy4rBQA=&gender=t&drillTo=1563
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/1563
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=s84vsk5zBwA=&region=y7Y29osPsDY0AgA=&year=sy4rBQA=&gender=t&drillTo=2565
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/2565


KUNTA 10 –
TUTKIMUS 1/2017

SELITTÄÄKÖ TÄTÄ HUONO ORGANISOINTI, PUUTTEELLISET TAIDOT, HUONOT 
TYÖMENETELMÄT, VASTUUN JAKAUTUMISEN HAASTEET, LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN 
LISÄÄNTYNEET ONGELMAT, SUURET RYHMÄT, TIETOTULVA, HANKEET JA PROJEKTIT…? 



MITÄ VOIMME TEHDÄ?

MITÄ MEIDÄN PITÄÄ 
TEHDÄ?



KOHTI MUUTOSTA HYKY-PROSESSIN KAUTTA

• MITÄ MUUTOKSIA ON TARPEEN TEHDÄ?

 Kuka tai ketkä määrittelevät muutokset?

 Miten muutoksilla saadaan arki toimivammaksi?

• MITEN MUUTOKSET TOTEUTETAAN?

 Luovutaanko vanhasta, kehitetäänkö uutta, 
parannetaanko entistä, kopioidaanko muilta…? 



MUUTOKSEN HAHMOTTAMINEN

MITEN ARJEN KÄYTÄNTEIDEN PITÄISI MUUTTUA?

Kumppaneita, osaamista ja apua 

Nopeampaa ja tarkoituksenmukaisempaa tukea

Jaettua ja yhdessä muodostettua hyvinvointia

organisaatiokeskeisistä toimintamalleista luopumista

oman profession uudelleen hahmottamista

luottamista, jakamista ja arviointia



MUUTOKSEN HAHMOTTAMINEN

MITEN ARJEN KOKEMUKSIEN PITÄISI MUUTTUA?

Minä olen arvokas ja minulla on hyvä olla

Tiedän, miten voin vaikuttaa omaan ja muiden 
hyvinvointiin ja siihen luodaan mahdollisuuksia

Yhteisössä huomioidaan ja tiedetään tilanteeni ja tarpeeni 

Turvallisuus ja viihtyvyys lisääntyvät

Kohtaamisen kokemukset kannattelevia



HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN 
EDISTÄMISEN PERUSTA 
KASVUYHTEISÖSSÄ 

MUUTOS?



HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN 
EDISTÄMISEN PERUSTA 
KASVUYHTEISÖSSÄ 

• KENEN VASTUULLA SE ON?

• MITEN SITÄ TOTEUTETAAN?

• MITÄ SE VAATII?



HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN 
EDISTÄMISEN PERUSTA 
KASVUYHTEISÖSSÄ 

• Henkilöstön hyvinvointi √

• Toimivat pelisäännöt kaikilla tasoilla √

• Vaikuttaminen ja osallisuus √

• Kohtaaminen vs. kohtaamattomuus √

• Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus √

• Toimiva ja kehittävä johtaminen √

• Perustehtävän hahmottaminen √



HYVINVOINNIN EDISTÄMISESTÄ
- HYVINVOINTIA PITÄÄ LUODA JOKA HETKI, JOKAISESSA KOHTAAMISESSA, 

KAIKILLA TOIMINTATAVOILLA

- HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN EI SAISI RAJOITTUA 
SAIRASTAVUUDEN JA SEN OIREIDEN HOITOON

- HYVINVOIVA YHTEISÖ KOOSTUU HYVINVOIVISTA IHMISISTÄ  

- TUNTEET KUULUVAT IHMISYYTEEN – HUOMIOI NE OIKEIN

- HYVINVOINTIA ON HANKALA TODENTAA, PAHOINVOINTI NÄKYY USEIN 
SELKEÄSTI

- HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PITÄÄ OLLA KAIKEN TOIMINNAN 
PERUSTANA

voitonriemuinen pettynyt iloinen hämmentynyt surullinen



PITÄÄKÖ OPETTAJIEN JA 
MUIDEN TOIMIJOIDEN 
ROOLEJA MUUTTAA?





Tehtävän kuvaus: xxxxx koulu on noin 750 oppilaan yhtenäiskoulu. Etsimme 
joukkoomme 4. luokan luokanopettajaa opettajatiimiin, joka suunnittelee ja toteuttaa 
yhdessä 4.luokkalaisten opetusta. 

Lisäksi katsotaan eduksi innostus ja mahdollisuus toimia musiikkiluokkalaisten musiikin 
opettajana ja musiikkiluokkatoiminnan kehittäjänä yhteistyössä toisen musiikin 
opettajan kanssa. 

xxxxx koululle on leimallista yhteisöllisyyden rakentaminen ja yhteisiin päämääriin 
sitoutuminen. Halu kehittää koulua on mukana niin strategian suunnittelussa kuin arjen 
toiminnassa. 

Lukuvuoden 2017-2018 alusta xxxxx koulu lähtee voimakkaasti yhteisopettajuuteen ja 
monimuotoisiin oppimisympäristöihin. Keskiöön nostetaan yhteinen oppiminen, 
henkilökohtaiset oppimispolut ja opettajien yhteistyö.

Mikäli haluat olla mukana uudistamassa suomalaista peruskoulua, suunnitella ja tehdä 
työtä yhdessä kollegoidesi kanssa ja hakea uusia tapoja oppimiseen, olisi luonteva 
työpaikkasi xxxxx koulu.

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä 13.10.2017 



OPETTAJAN AIKAPERSPEKTIIVI

 3 TUNTIA YHTEISSUUNNITTELUA
 20-30 TUNTIA OPETUSTA
 1 TUNTI ERITYISTEHTÄVIÄ
 2-8 TUNTIA VALMISTELUA JA 

OHEISTYÖTÄ

• PALJONKO TYÖSTÄSI ON SELLAISTA, ETTÄ KOET TEKEVÄSI TÄRKEITÄ 
JA OIKEITA ASIOITA?

• VOIKO AJANKÄYTTÖ KERTOA MYÖS ARVOISTAMME?



OPETTAJAN AIKAPERSPEKTIIVI

 MINKÄ VERRAN KÄYTÄMME AIKAAMME
- Oppilaiden itsetuntemuksen tukemiseen
- Oppilaiden mielenterveyden edistämiseen
- Työkaverin huolien jakamiseen
- Työyhteisön kehittämiseen
- Johtajan arvostelemiseen
• PALJONKO TYÖSTÄSI ON SELLAISTA, ETTÄ KOET TEKEVÄSI TÄRKEITÄ JA 

OIKEITA ASIOITA?

• VOIKO AJANKÄYTTÖ KERTOA MYÖS ARVOISTAMME?



HYVINVOINTIKOULU -
SAAVUTUKSIA? -kokemuksia

Miten 

kehittämisen 

tulokset 

näkyvät koulun 

arjessa?

• Yhteisöllisen oppilashuollon/varhaiskasvatuksen hyvinvointityön 
suunnittelussa mukana järjestöjen ja muiden toimijoiden edustajia 

• Resursseja ja mahdollisuuksia koulupäivän aikaiseen tukeen 

• Lasten ja nuorten osallisuus lisääntynyt

• Teemaviikot- ja tapahtumat luoneet monella tasolla positiivista 
ilmapiiriä

• Henkilöstön saama konkreettinen apu ja konsultaatiot auttaneet 
jaksamaan paremmin

• Henkilöstön hyvinvointi heijastuu kaikkeen työhön



Miten 

kehittämisen 

tulokset 

näkyvät koulun 

arjessa?

• Lastensuojelun kanssa tehtävä yhteistyö kehittynyt

• Löytynyt uusia tapoja käyttää vahvuuksia

• Oppilashuolto ja turvallisuusasiat enemmän yhteisiä

• Keinovalikoima monipuolistunut

• Hyvinvoinnin lisääntyminen vaikuttaa viihtyvyyteen, oppimiseen ja 
turvallisuuteen

• Palveluihin ohjautuminen muuttunut selkeämmäksi

HYVINVOINTIKOULU – SAAVUTUKSET?? 
-kokemuksia



Yhteisöllinen oppilashuolto

• Ei vain koko koulun, vaan koko alueen agenda

• Kolmas sektori ja seurakunta mukana

• Oppilaiden osallisuus

• Huoltajien osallisuus 

• Tukipalveluiden vaikutus

• Vuosiluokkatiimit

• Nuorisotoimen rooli

• Suunnittelun ja koordinoinnin merkitys korostuu



Yhteisöllinen oppilashuolto

• KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ TOTEUTTAMISTAVOISTA

- Vuosiluokkien ”tsekkaukset”  hyvinvointimittarit, poissaolot, 
ilmiöt, terveydenhoitajan koonnit

- Oppilaskunnan aloitteet ja suunnittelu

- Välituntityöryhmän kokoontumiset

- Vanhempainyhdistys mukaan virkistykseen

- Senioreiden olohuoneet

- Seurakunnan, järjestöjen ja urheiluseurojen pop-upit



KÄYTÄNNÖN ESIMERKKI HYVINVOINTIA 
LUOVISTA  TOIMINTATAVOISTA

Millä tavalla lasten ja 

perheiden palvelut 

ovat parantuneet tai 

ovat helpommin 

saavutettavissa?

Miten kehittämisen 

tulokset näkyvät 

arjessa?

• KONSULTAATIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

- Kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja 

lastensuojelun työntekijä pitävät kerran kahdessa viikossa 

konsultaatiota henkilökunnan huoneessa 

- Keskustelua, neuvontaa ja jatkosta sopimista 

- Soittoaikoja huoltajille



KÄYTÄNNÖN ESIMERKKI HYVINVOINTIA LUOVISTA 

TOIMINTATAVOISTA

• HYVINVOINTIVIIKKO

- Ensimmäinen Hyvinvointiviikko järjestettiin 
ensimmäisen kerran henkilökunnan toimesta koululla 
– nyt alueellisesti

- Hyvinvointiviikon tavoitteena nostaa esiin hyvinvointia, 
siihen liittyviä tekijöitä ja mahdollisuuksia –
toteuttamistavat hyvin moninaisia

- Hyvinvointiviikoilla toimintaa eri yksiköissä ja 
koordinoidusti toteutettuja yhteistyömuotoja



KÄYTÄNNÖN ESIMERKKI UUSISTA TOIMINTATAVOISTA

• HYVINVOINTIVIIKKO
- Kaikki toiminta lähtee yhdessä tekemisestä – suunnittelusta lähtien 

lapset, perheet, ikäihmiset ja alueen toimijat mukana  

- Hyvinvointiviikkojen teemoja

45/2014 Liikutaan yhdessä

12/2015 Hyvinvointimessut

38/2015 Sinä olet arvokas – kohtaaminen ja vuorovaikutus

14/2016 Tekee mieli oppia – uudet ja vanhat taidot POP UP!

40/2016 Välitä! – Yhdessä ilman ikärajaa

14/2017 Hyvinvointivaltio 100 vuotta



KÄYTÄNNÖN ESIMERKKI UUSISTA TOIMINTATAVOISTA

• HYVINVOINTIVIIKKO
- Alueen toimijoiden yhteinen hyvinvointifoorumi

- Yhdessä tekeminen laajenee viikkojen kautta koko 
kalenterivuodelle

- Antaa mahdollisuuksia toteuttaa sekä yhteisiä että oman yksikön 
tason tilaisuuksia ja painotuksia

- Aktivoi lapsia, aikuisia ja ikäihmisiä

- Sopii luontevasti OPS:n tavoitteisiin ja monialaisten 
oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen



UUSI ORGANISAATIOKAAVIO
Erityis- ja 

vaativamman 
tason tuki

Perhekeskus-
toiminta

Kunnan omat 
toimijat: 
nuoriso, 
liikunta, 
kulttuuri

Koulujen ja 
päiväkotien 
hyvinvointia 
tukeva arki



KATKERIMMAT KOKEMUKSET 

• KAIKKI LANGAT EIVÄT PYSY OMISSA KÄSISSÄ

 Esimiehen tehtävä on olla yksinäinen sankari
 Kehittämisen kannalta on haitallista, jos työyhteisö saa liikaa tietoa 

asioista ja innostuu ideoimaan ja visioimaan
 Yhteistyöverkoston ja monialaisen toiminnan riskinä on ennen kaikkea 

johtamisen ajautuminen väistämättömiin vaikeuksiin



KATKERIMMAT KOKEMUKSET 

• KEHITTÄMISTYÖ EI PYSY IRRALLISENA JA 
KOMPAKTINA PAKETTINA

 Kaikki kehittäminen on tarkoitus tehdä irrallaan arjesta ja sen 
toimintakulttuurista

Olemassa olevat tarpeet ja hyvät toiminnot eivät saa olla lähtökohtia tai 
ohjata kehittämistyötä

 Lasten, nuorten, perheiden ja sidosryhmien tulee pysyä asiantuntijoiden 
työstä kaukana



KATKERUUDESTA HUOLIMATTA - ETEENPÄIN 

MISTÄ MINÄ OLISIN HYÖTYNYT?
 Vertaistuesta ja kehittämiskumppaneista

 Ideoista, aihioista, kokemuksista…

 Valmiista koulutuksista, työpajoista, suunnitteluavusta

 Kunnan ja maakunnan tason johtamisesta, toimintamalleista ja 
palveluohjauksesta, yhteisestä hyvinvointialustasta

 Työyhteisölle suunnatusta infosta / materiaaleista / käytännön esimerkeistä

Muutosvalmennuksesta ja johtamisen kehittämisestä



Aloitusseminaari 12.10., Oulu

Muutoksen johtaminen, hyvinvointi 
vaka –yksikössä, koulussa tai 
oppilaitoksessa
-> eväitä kehittämistyön 
käynnistämiselle

Sivistysjohtajat, rehtorit, vaka –
johtajat,
Muut asiasta kiinnostuneet toimijat

Väliseminaari
24.4., Oulu

Hyvinvoivan kasvuyhteisön 
sisältöjen tueksi mm. positiivinen 

pedagogiikka (Kaisa Vuorinen), 
sisältö täsmentyy

Päätösseminaari
loppuvuosi 2018

Maakunnallisen hyvinvointikoulun 
työmallin ja rakenteiden esittely, 
Hyvät käytännöt esiin,  toiminnan 
juurruttaminen, suunnittelu kesken.

Hyvinvoiva kasvuyhteisö -mallin kehittämisprosessi

Johtamiskoulutus alueilla

M
aa

k
u

n
n

al
li

n
en

 y
h

te
in

en
k

eh
it

tä
m

is
ty

ö
A

lu
ee

ll
in

en
 a

lu
ek

o
o

rd
in

aa
tt

o
ri

en
T

u
el

la
 t

eh
ty

 k
eh

it
tä

m
is

ty
ö

Työpaja 1, syys 2017
Kehittämisen  
johtaminen   

Miten sisällytämme 
kehittämistyön yksikön 
arkeen ja vahvistamme 
yhdessä tekemisen 
kulttuuria?
Hyvinvoiva työyhteisö 
edistää 
hyvinvointiarkea.

Osallistujat:
Johtajat, esimiehet

Työpaja 2, talvi 2018
Huoltajat ja oppilaat 
aktiiviesti 
osallistumaan 
hyvinvointiarjen  
suunnitteluun ja 
toteutukseen

Mitä hyvinovinti
koulus-samme, vaka-
yksikös- sämme tai 
oppilaitok-sessamme
on?
Miten sitä yhdessä
edistämme?

Osallistujat: Johtajat, 
rehtorit, oppilaat, huolta-
jat, yksikön
vastuuhenkilöt

Työpaja 3, kevät 2018
Palvelu –ja perhekes-
kusverkko sekä 3. 
sektori kumppaneina

Miten palveluverkko 
tukee hyvinvointia? 
Millaisin käytännöin 
turvaamme palvelujen 
sujuvan saannin?
Miten vastaamme 
yhdessä lasten, nuorten 
ja perheiden tarpeisiin?
Osallistujat: Rehtorit, 
johtajat, hv –palvelut, 
oppilashuolto, sos.työ, 
yksikköjen hlökunta, 3. 
sekt. , muut toimijat

Työpaja 4, syys 2018
Yhteisöllinen
oppilashuolto ja 
vaka:n hyvinvointityö
on yhteinen tehtävä

Miten toteutamme
yhteisöllistä
oppilahuoltoa/hyvin-
vointityötä, jotta se 
edistää
hyvinvointiarkea?

Osallistujat:
rehtorit, johtajat, 
vastuuopettajat, 
oppilashuolto

Työpaja 5, talvi 2018
Hyvinvointi
yhteisenä tavoitteena

Miten toimimme, jotta
alueen toimijat
muodostavat perheiden
hyvinvointia tukevan
verkoston?

Osallistujat; rehtorit, 
johtajat, vastuuopettajat, 
oppilashuolto, kunnan
muut toimijta, 
vanhemmat, oppilaat
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Yksikkökohtaien hyvinvointiarjen toteuttaminen



ETEENPÄIN

MITEN HYKY – PROSESSI ETENEE?
 Kehittämistyössä hyödynnetään normaaleja palavereja, tiimityötä, koulutuspäiviä 

ja olemassa olevaa organisaatiota 

 HYKY on aina prosessi – tuloksiakin pitää saavuttaa

 Mukaan lähtevät eivät tarvitse lupaa tai erillistä päätöstä

 Työyhteisö määrittelee kehittämisen kärjet, tarpeet ja tavoitteet

 Työpajat, koulutukset, tuki ja ohjaus sovitetaan tarpeiden mukaan

 Prosessi on osa työyhteisön toimintakulttuuria ja sen kehittämistä

ALUEKOORDINAATTOREIDEN JA MUUTOSAGENTIN AVULLA SUUNNITELLAAN,  
TUETAAN JA TOTEUTETAAN PROSESSIA.



ETEENPÄIN

MITÄ HYKY – PROSESSI ANTAA JA VAATII?
 Johtamisessa ja suunnittelussa hyvinvointiasiat painottuvat 
 Hyvinvointiajattelun jäsentyminen vaatii yhteistä pohdintaa
 Prosessissa oleellista yhteisyys ja yhdessä tekeminen – myös lasten, nuorten ja 

perheiden osalta 
 HYTE – työ saa esiin osaamista, ideoita ja toimijoita, joita ei tiedetty olevankaan
 Prosessissa voi lähteä liikkeelle arjen ratkaisuista ja edetä tarpeiden ja 

mahdollisuuksien mukaan laajempiin kokonaisuuksiin
 Liikkeelle lähteminen vaatii vain yhden askeleen

ALUEKOORDINAATTOREIDEN JA MUUTOSAGENTIN AVULLA SUUNNITELLAAN,  
TUETAAN JA TOTEUTETAAN PROSESSIA.



HYVINVOINTIKOULU – SAAVUTUKSIA?

• JOHTAMISESTA TULEE YHTEENSOVITTAVAA

• TYÖSTÄ TULEE MONIAMMATILLISTA

• OPPILAISTA JA HUOLTAJISTA TULEE OSALLISTUVIA

• VERKOSTOSTA TULEE TUKIVERKOSTO

• YHTEISÖSTÄ TULEE IHMISEN KOKOINEN

• KOULUSTA TULEE HYVÄN KASVUN KESKEINEN YMPÄRISTÖ



MIKSI MUKAAN?

LÄHDE MUKAAN VAIN NÄISTÄ SYISTÄ

Opettajien ja henkilökunnan jaksaminen ja sen tukeminen

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

Avun ja tuen saanti monipuolisemmin, 
tarkoituksenmukaisemmin, nopeammin ja ennakoidummin 



MAINOSPUHEEN LOPUKSI



YKSI YHTEINEN TEHTÄVÄ: 

KESKITTÄÄ VOIMAVARAT, OSAAMINEN JA TUKI 
SIIHEN, ETTÄ KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN IHMISET 
JAKSAISIVAT JA HEILLÄ OLISI AIKAA KYSYÄ: MITÄ 
SINULLE KUULUU?



LOPUKSI

Kurjet pysäyttävät työn.

Ja jossain kaukaisessa maassa
tervehditään saapuvia.

-Risto Rasa-



TYÖPAJA

1. IHANNEKOULU/PÄIVÄKOTI

1. OPPILASHUOLTO



KAKSI TEHTÄVÄÄ:

1. MENE ITSEESI: OMA 
JOHTAMINEN, 
HENKILÖSTÖ JA 
TOIMINTAKULTTUURI, 
KUMPPANUUDET

2. MENE 
TOIMINTAYMPÄRISTÖÖSI: 
MITÄ ON, MITÄ PITÄISI 
OLLA?

TEE TÄMÄ:

- ENSIN YKSIN (5 min)

- SITTEN YHDESSÄ 
ALUEESI MUIDEN 
ESIMIESTEN KANSSA 
(10 min)

- OMASSA YKSIKÖSSÄ 
HENKILÖKUNNAN, 
LASTEN JA 
HUOLTAJIEN KANSSA



OPPILASHUOLLON TYÖPAJA

TYÖPAJASSA ON VIISI TEEMAA: 

1. Arkityö ja käytännöt

2. Yhteiset tavoitteet ja pelisäännöt

3. Osallisuus ja vaikuttaminen

4. Roolit ja yhdessä tekeminen

5. Yhteisöllinen oppilashuolto

4-5 HENGEN RYHMIÄ

SAA ALOITTAA RYHMÄN 
VALITSEMASTA 
TEEMASTA

TEEMOJA SAA 
YHDISTÄÄ JA KEKSIÄ 
LISÄÄ

TYÖSKENTELYAIKA 15 
min



TYÖPAJA TEEMOIHIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET: 

1. Mitä toimivia ja hyviä asioita 
teemaan sisältyy? Mitä meidän 
kannattaa hyödyntää ja laajentaa?

2. Mistä pitäisi luopua, mitä pitäisi 
muuttaa? Mikä ei toimi?

3. Mitä tarvitaan? Mitä ei vielä ole? 
Mistä pitäisi sopia?

4. Mitä vaiheita asioiden muuttamiseksi 
tulisi käydä läpi? Miten yhteinen tavoite 
syntyy?



TYÖPAJA

POHTIKAA LOPUKSI 

1. Mikä on minun roolini asioiden 
eteenpäin viemiseksi? 

2. Kuka ottaisi asiasta/asioista 
kokonaisvastuun?

3. Mitä pitäisi tehdä työyhteisössä? 
Miten kehittämisen ja muutoksien 
valinnat ja suunnittelu toteutetaan?


