
Pääkaupunkiseudun LAPE-hanke

Lapsen paras – yhdessä enemmän
Socca − Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus
www.socca.fi/lape Facebook @PksLape #pkslape #lapemuutos

Lapsen paras − yhdessä enemmän hankkeen toteutukseen on myönnetty sosiaali- ja terveysministeriön hankeavustus.

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena

Oppimisverkostotilaisuus III: 

Osallisuuden vahvistaminen 
opiskeluhuollossa

Perjantaina 4.5.2018 kello 8.30 – 15.00 

Jokiniemen koulu, Valkoisenlähteentie 51, Vantaa 

Kuvaus: 
Oppimisverkostotilaisuudessa kerrotaan LAPE-opiskeluhuollon kehittämis- ja 
työryhmien työn etenemisestä. Päivän teemana on osallisuuden vahvistaminen 
opiskeluhuollossa. Jokaisessa kasvatusyhteisössä on oma toimintakulttuurinsa, minkä 
puitteissa lasten ja nuorten osallisuutta voidaan edistää monin tavoin. Päivän 
puheenvuoroissa avataan osallisuuden käsitettä ja konkretisoidaan sen toteutumista 
arjen koulutyössä. Lisäksi kuullaan ensimmäisiä tuloksia lasten hyvinvointimittariston 
kehittämisestä ja subjektiivisen hyvinvointitiedon tutkimisesta. Lasten, nuorten ja 
vanhempien osallisuuden lisääminen opiskeluhuollossa on keskeinen LAPE-
kehittämisen tavoite. 

Kohderyhmä:
Tilaisuus on suunnattu kaikille LAPE-opiskeluhuollon kehittämiskokonaisuuteen 
osallistuville kehittämis- ja työryhmien jäsenille, kehittäjäyksiköiden 
opiskeluhuoltoryhmille, johdolle ja yhteistyötahoille. 

Lämpimästi tervetuloa! 

Ilmoittauduthan viimeistään 23.4.2018: Ilmoittautuminen.

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/LAPE-Oppimisverkostotilaisuus-04-05-2018


OHJELMA

8.30 – 8.45 Avauspuheenvuoro: 
Miksi osallisuutta on tarpeen vahvistaa opiskeluhuollossa? 
Vesa Nevalainen, perusopetuksen oppilashuollon päällikkö, Helsinki 

8.45 – 9.30 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi osallisuuden 
näkökulmasta 
Tarja Frisk, arviointiasiantuntija, projektipäällikkö ja Anna-Mari Summanen, 
projektipäällikkö, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) 

9.30 – 10.30 Miten osallisuus toteutuu arjen koulutyössä ja opiskelussa? 
Akvaariokeskusteluun osallistuu opiskelijoita ja opiskeluhuollon toimijoita 

10.30 – 10.45 Yksinäisyyteen apua Ella-kaverisovelluksella 
Timo ja Pia Heikkilä, Ellan perustajat, Mobile Kid Oy 

10.45 – 12.00 Lounas viereisessä Tikkurilan lukiossa

12.00 – 12.45 Kehittämistyöryhmien työn eteneminen 
Terhi Pippuri, kehittämiskoordinaattori, Lapsen paras – yhdessä enemmän 
-hanke 

12.45 – 13.30 Pienten lasten hyvinvointikokemus — katsauksia meneillään olevaan 
mittariston kehittämistyöhön 
Päivi Marjanen, yliopettaja, Laurea-ammattikorkeakoulu Suvi Poutiainen, Hanna-
Kaisa Salminen, Vesa Setälä, Karoliina Sorvari, Jonna Takala, Hanna Takkinen ja 
Viktoria Tiainen, Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoita 

13.30 – 14.00 Kahvit ja verkostoituminen 

14.00 – 14.30 Vinkkejä vanhempainiltoihin ja vanhempien osallisuuteen 
Tuija Metso, erityisasiantuntija, KT, Suomen Vanhempainliitto 

14.30 – 15.00 Osallisuus osana Uudenmaan maakuntavalmistelua 
Katja Syvärinen, osallisuusvalmistelija, Uudenmaan sote- ja maakuntavalmistelu, 
Uusimaa 2019 -hanke 

Tutustu Lapsen paras – yhdessä enemmän
-hankkeen nettisivuihin ja tapahtumiin 
ja  tilaa uutiskirjeemme.

www.socca.fi/lape

http://www.socca.fi/lape

