
Työpajatyöskentelyn ydinviestit

- Rakennetta ja suunnitelmallisuutta yhteisölliseen
opiskeluhuoltoon!

- Yhteistyön vahvistaminen muiden lasten ja perheiden palvelujen
kanssa

- Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja perheiden
osallistamisen parhaat käytännöt

- Miten teemme yhä vaikuttavampaa yhteisöllistä
opiskeluhuoltoa?

- Miten paremmin vastaamme lasten ja nuorten toiveisiin?

Lapsen paras - yhdessä enemmän, pääkaupunkiseudun LAPE-hanke

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos
lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena



Rakennetta ja suunnitelmallisuutta yhteisölliseen
opiskeluhuoltoon!

• Eri tasoiset vuosikellot / uimarata, jossa eri tason asiat näkyvillä (esim.
Yhteisöllinen opiskeluhuolto, yksilökohtainen opiskeluhuolto, pedagoginen
työ)

• Vuosikellot erikseen esiopetukseen, perusopetukseen, lukiokoulutukseen
ja ammatilliseen koulutukseen

• Niveltäminen tärkeää, myös kesken lukuvuoden muuttaville tai jos
ryhmänohjaaja/luokanvalvoja vaihtuu

• Helmenä: muualta muuttaneiden (myös muualta Suomesta muuttaneille)
vertaisryhmä, joka auttaa kotoutumisessa

Sari Niemi & Terhi Pippuri



Yhteistyön vahvistaminen muiden lasten ja
perheiden palvelujen kanssa

Petra Korkiakoski

1. Monitoimijainen arviointi –mallin käsittely
•Uusi toimintatapa haastaa jokaista pohtimaan omaa työtä uudella tavalla, rakentamaan luottamusta muihin
ammattilaisiin ja ennenkaikkea asettamaan lapsen keskiöön.

•Yhteistyökumppaneille toivotaan lisää varhaiskasvatuksen ja koulun arjen tuntemusta ja  koululle apua
lapsen tukemiseen hänen arkiympäristössään. Työpariksi ja lähemmäksi arkea!

2. Lapset ja nuoret saavat mielenterveyspalveluja omassa kehitysympäristössään.

•Pois ongelmalähtöisestä puheesta! Mielenterveystaitojen koko kaari ennaltaehkäisystä lähtien fokukseen.
• Nuorille taitoja pitää huolta omasta mielen hyvinvoinnistaan ja vertaistuen merkityksen nostaminen
•Varhaisempi konkreettinen mukaantulo oireilun alkaessa sekä koulun tasolla (koululääkäri) sekä
yhteistyökumppaneilta (varhain ja koulu-coachit).

3. Vanhemmuuden tukeminen koulussa
•Vanhemmille vertaisryhmiä sekä toiminnallisia ja vuorovaikutuksellisia tapahtumia. Vanhempien
ryhmäytyminen tärkeää!
•Viestinnän tärkeys; helpot viestintäkanavat ja yhteiset viestinnän pelisäännöt.
•Toimintakulttuurin kehittäminen; yhteistyö vanhempien kanssa -> yhteistyö ja hyvät käytänteet,
keskustelut perheen kanssa tarpeista ja toiveista. Haasteena missä ja milloin vanhemmat tavataan.
•Tiedon lisääminen lapsuuden ja nuoruuden suojaavista tekijöistä, verkoston löytämisen helpottaminen ja
sen hyödyntäminen tarvittaessa yhden luukun periaatteella.



Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja perheiden
osallistamisen parhaat käytännöt

Ammattilainen ja maahanmuuttajataustainen lapsi/nuori/vanhempi kohtaavat onnistuneesti (pj Kati Wilska-Seemer):

• Tärkeää on arvostava, ”ihminen ihmisenä” kohtaaminen ja yhteisen ymmärryksen varmistaminen dialogisin
menetelmin, riittävän ajan varaamisella ja tarvittaessa tulkin avulla.

• Luottamusta rakentaa kohtaaminen muutoinkin kuin ongelmien ilmetessä esimerkiksi yhteisissä juhlissa.
• Yhteistä ymmärrystä edesauttaa tiedon antaminen suomalaisesta kasvatuksesta, koulutuksesta ja palveluista.

Maahanmuuttajataustaiset lapset/nuoret ja vanhemmat osallistuvat täysivaltaisesti esikouluissa, kouluissa ja
oppilaitoksissa (pj:t Mia Kivioja ja Katariina Lappalainen):

• Aito osallisuus vs. tekninen osallisuus. Osallisuutta on aidoimmillaan se, että nuoret saavat olla aktiivisesti mukana
kertomassa ajatuksistaan ja ideoistaan eri kohdissa koulujen ja oppilaitosten lukuvuotta

• Asioista voi ja kannattaa kysyä suoraan nuorilta ja heidän vanhemmiltaan. Vanhemmat voivat olla arkoja
aloittamaan keskusteluita tai kertomaan ajatuksiaan, joten ammattilaisten pitää luoda luontevia tilanteita ja
tilaisuuksia, joissa sellainen mahdollistuisi.

• Mahdollistetaan sekä oppilaille että vanhemmille osallistuminen kaikkeen päiväkodin/koulun/oppilaitokset
toimintaan kielitaidosta riippumatta.

• Huomioidaan tulkkien käyttö yms. luontevasti kaikessa.
• Järjestetään mahdollisuuksia tulla tutuiksi, tutustua kulttuuriin ja kieleen puolin ja toisin
• Nähdään ja muistetaan tuoda esille eri kielisyyden ja eri kulttuurien rikastava vaikutus.

Kati Wilska-Seemer



Miten teemme yhä vaikuttavampaa yhteisöllistä
opiskeluhuoltoa?

• Palautetta yhteisöllisestä opiskeluhuollosta kerätään vielä kunnissa hyvin
vähän

• Jatkossa olisi tarkoitus systemaattisesti kerätä palautetta yhteisöllisestä
opiskeluhuollosta lapsilta, nuorilta, huoltajilta sekä esiopetuksen, koulujen
ja toisen asteen yksiköiden henkilökunnalta

• Palautteessa on huomioitu yhteisöllisen opiskeluhuollon teemat esim.
poissaolohin puuttuminen, kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisy
sekä puuttuminen, päihteiden käytön ehkäisy ja puuttuminen,
vuorovaikutuskulttuuri, lasten/nuorten/perheiden kuulluksi tuleminen
hyvinvointikysymyksissä, huolien puheeksi ottaminen, kriisi- ja
poikkeustilanteissa toiminen, opiskeluympäristön terveellisyys ja
turvallisuus

Juulia Lahdensuo



Miten paremmin vastaamme lasten ja nuorten toiveisiin?

• Osallistuminen
• Oppilaskunnan edustaja mukana YHR-kokouksessa jotta opiskelijaääni

saadaan kuuluviin; oppilaat osallistuvat kyselyn kautta ja viestintuojina
• Mielipiteiden selvittäminen ja palaute – ideaboxi ja paluteseinä jossa näkyvää

palautetta/kehitysideoita
• Tutuksi tekeminen

• Opiskeluhuollon tervehdyskäynti
• Matalan kynnyksen positiivisten kohtaamispaikkojen järjestäminen esim.

Aulaukahvit, YHR-huoltsikka/YHR-pelivälkät, yhteisöllinen aamupala
• Opiskeluhuollon henkilökunta mukana koulun arkisissa asioissa m.m.

tapahtumapäivinä
• YHR-video/tubekanava -> keitä YHR:n kuuluu ja mitä he tekevät? Missä asioissa voi

heidän puoleen kääntyä?
• Ryhmäytystunnit - oppilaat tuovat aiheen jota käsitellään ryhmäyttävin keinoin
• Opiskeluhuolto pitää hyvinvointitunteja – miten kytkeä osaksi uutta ops:ia ja

tehdä pysyväksi rakenteeksi?
• Mielenterveystaidot-opiskelu integroituna tunteihin ja oppiaineisiin – vrt. Liikkuva

koulu-tyyliin

Christine Söderek


