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Lapsen paras - yhdessä enemmän, pääkaupunkiseudun LAPE-hanke 

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 

 

 

OPPIMISVERKOSTOTILAISUUS II: Yksilökohtaisen opiskeluhuollon kehittäminen 

Aika: To 1.3.2018 kello 8.30-15.30 

Paikka: Opinmäen kampus, Lillhemtintie 1, Espoo 

Kuvaus: LAPE-opiskeluhuollon toisen oppimisverkostotilaisuuden teemana on yksilökohtaisen 
opiskeluhuollon kehittäminen. Päivän aikana kuullaan, miten LAPE-kehittäminen etenee kansallisesti sekä 
miten etenee työskentely pääkaupunkiseudun LAPE-hankkeen kehittämis- ja työryhmissä. Iltapäivän 
työpajatyöskentelyssä syvennytään pohtimaan muun muassa yhteistyön tekemisen vahvistamista ja siten 
yhä vaikuttavampaa yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. 
 
Kohderyhmä: Tilaisuus on suunnattu kaikille LAPE-opiskeluhuollon kehittämiskokonaisuuteen 
osallistuville kehittämis- ja työryhmien jäsenille, kehittäjäyksiköiden opiskeluhuoltoryhmille, johdolle ja 
yhteistyötahoille. 
 
Lämpimästi tervetuloa! 
 
Ilmoittauduthan viimeistään 14.2.2018. Ilmoita samalla, mihin iltapäivän työpajaan haluat osallistua. 
Kunkin työpajan kesto on klo 13.30-15.30. 

Ilmoittautuminen oppimisverkostotilaisuuteen 

 
 
Lisätietoja: 
Terhi Pippuri    Annika Kultavirta  
Kehittämiskoordinaattori   Projektipäällikkö, sosiaalialan lehtori 
Lapsen paras - yhdessä enemmän -hanke  Laurea-ammattikorkeakoulu 
043 827 2471    050 354 7004 
terhi.pippuri@espoo.fi   annika.kultavirta@laurea.fi 

 

  

https://my.surveypal.com/LAPEOppimisverkostotilaisuus01032018
http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke


 
 
OHJELMA  
  
  
8.30-9.00  Aamukahvi  
  
9.00-9.30   Avaussanat: LAPE-kehittämisen eteneminen kansallisella tasolla   

Katja Bergbacka, projektipäällikkö, Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, Opetus- ja 
kulttuuriministeriö  
    

9.30-10.15  Yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestäminen ja toteuttaminen – Mikä toimii hyvin, 
missä haluamme onnistua jatkossa yhä paremmin?  
Dialogiin osallistuvat:  
Tuija Harakka, johtava koulupsykologi, Vantaa  
Hannele Kuokkanen, aluekuraattori, Espoo  
Tuula Salmivaara-Pesonen, kouluterveydenhuollon päällikkö, Helsinki  

  
10.15-10.30 LAPE-opiskeluhuollon kehittämis- ja työryhmien työn eteneminen  

Terhi Pippuri, kehittämiskoordinaattori  
  

10.30-10.45  Tauko   
  
10.45-11.15  Lasten ja nuorten hyvinvointi MLL:n näkökulmasta  

Tatjana Pajamäki, Auttavien puhelin- ja nettipalvelujen päällikkö, Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto  

  
11.15-12.00 Kulttuurisensitiivinen ote ja mielenterveyttä tukevia työvälineitä esikoulujen, koulujen ja 

oppilaitosten toimijoille  
Satu Nieminen, projektityöntekijä ja Satu Jokela, projektikoordinaattori, PALOMA-hanke 
(Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallinen kehittämishanke)   

  
12.00-12.30 Oppimisen ja käyttäytymisen interventiotyöryhmät monialaisena yhteistyönä   

Juulia Lahdensuo, psykologi, LAPE-kehittämissuunnittelija ja Marjo Lindeman, laaja-alainen 
erityisopettaja, Helsinki   

  
12.30-13.30  Lounas koulun ruokalassa  
  
13.30-15.30 Työpajatyöskentelyä   
 

1. Monitoimijainen arviointi – Pois päällekkäisestä työstä kohti lasten ja perheiden avun ja tuen 
tarpeen selvittämistä yhteistyönä   

Työpajassa jäsennetään monitoimijaista lapsen ja perheen tilanteen arviointia ja yhteisen 
suunnitelman tekemistä opiskeluhuollon näkökulmasta: Mitä on opiskeluhuollon tuottama 
tieto lapsesta ja perheestä, ja millaisia työvälineitä tiedon tuottamisen tueksi tarvitaan? 
Miten tieto ja arvio tilanteesta voi rakentua opiskeluhuollon ja erityispalveluiden yhteisenä 
työnä? 

2. Erityisopetuksen keinot lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisessa  
Työpajassa käsitellään näyttöön perustuvia ja yhdenmukaisia oppimisen tuen seuloja. 
Tavoitteena on jatkossa tunnistaa varhaisemmassa vaiheessa mahdolliset oppimisen 
pulmat ja luoda kouluille yhtäläisiä käytänteitä.  

3. Tuumasta toimeen: Koulujen ja oppilaitosten sekä psykiatrian yhteistyön vahvistaminen  
Työpajan tavoitteena on löytää uusia ituja ja innovatiivisia näkökulmia mahdollisimman 
hyvään yhteiseen työhön.  



 
 

4. Kouluterveydenhoidon, kuraattori- ja psykologipalvelujen yhä vahvempi yhteistyö  
Kouluterveydenhoidon sekä kuraattori- ja psykologipalveluiden yhteistyömallien esittely 
liittyen läheteprosessiin, laaja-alaisiin terveystarkastuksiin sekä yhteistyöhön 
erikoisairaanhoidon kanssa.  

5. Att integrera servicen då barn och unga psykiskt mår dåligt  
Under workshopen diskuterar vi hur man kan integrera de svenskspråkiga  
mentalvårdstjänsterna till en bättre fungerande helhet ur barnens, de ungas och 
familjernas synvinkel inom elevhälsoarbetet och de tjänster bl.a. specialsjukvården 
erbjuder då barn och unga psykiskt mår dåligt.  

  15.30  Tilaisuus päättyy  
 


