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Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena 

1 Osakokonaisuuden toteutus 

1.1 Tausta 
 

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena oli yksi kolmesta pääkaupunkiseudun 
lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (Lapsen paras - yhdessä enemmän) kehittämiskokonaisuudesta. Ke-
hittämistyötä ohjasivat kansallinen projektisuunnitelma sekä pääkaupunkiseudun hankesuunnitelma. 

 
Kansallisen ja maakunnallisen toimeenpanon tueksi laaditun projektisuunnitelman mukaisesti kehittämistyön 
tavoitteena oli 

1. Varhaiskasvatus-, koulu- ja oppilaitosympäristöt ja -yhteisöt ovat hyvinvointia vahvistavia  
– Yhteisöllinen työ on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Oppilaat, opiskelijat ja vanhemmat osallistu-

vat yhteisöllisen työn suunnitteluun ja toteuttamiseen. 
2. Hyvinvointia vahvistetaan yksilöllisesti lapsen tai nuoren tarpeisiin räätälöidyn työn ja palvelujen avulla 

– Yksilökohtainen työ on ehkäisevää, helposti saavutettavissa, laadukasta sekä lapsi- tai nuoriläh-
töistä. Varhaista tukea on tarjolla oikea-aikaisesti ja tarvittaessa monialaisesti. 

Kehittämistyötä em. tavoitteisiin liittyen tehtiin samanaikaisesti kansallisella ja maakunnallisella tasolla. 
 

1.2 Hankesuunnitelman mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet  
 

Lapsen paras – yhdessä enemmän, pääkaupunkiseudun lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman hankesuun-
nitelma 2016-2018 (24.10.2017): 
 
Tavoite: Vahvistetaan varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten roolia lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemi-
sessa. Tavoitteena on myös valmistautua sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tuottamaan toimintaympä-
ristön muutokseen vahvistamalla yhteistyörakenteita maakunnan vastuulle siirtyvien sote-palveluiden sekä kun-
nan sivistyspalveluiden välille. Kehittämistyöllä pyritään vahvistamaan varhaiskasvatuksen, koulun-, ja oppilai-
tosympäristöjen ja -yhteisöjen hyvinvointia ja sen edistämiseen liittyvää työtä. Hyvinvointityössä tarvittavaa 
horisontaalista yhdessä tekemistä vahvistetaan eri kumppaneiden kanssa. Kehittämistyön toisena tavoitteena 
on yksilökohtaisen työn sisältöjen ja toimintatapojen kehittäminen. Palveluiden lapsilähtöisyys ja monialainen 
yhteistyö eri tahojen välillä ovat kehittämistyön kohteena, kuten myös varhaiskasvatukseen, kouluun ja oppilai-
toksiin jalkautuvat erityispalvelut. 
 
Sisällölliset toimenpiteet: 

1. Benchmarkataan (arvioidaan ja mallinnetaan vertaillen) yhteisiä yhteisöllisen oppilashuoltotyön toimin-
tamalleja esiopetuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa (jatkumo). Yhteisöllisyyttä ja 
osallisuutta vahvistavia yhteisöllisen oppilashuoltotyön malleja otetaan käyttöön kunnissa. Mallien toi-
meenpanoa johdetaan samansuuntaisesti ja niiden vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan. Kunnat pai-
nottavat kehittämistyössä eri kouluasteita siten, että kaikki oppilaat esiopetuksesta toisen asteen oppi-
laitoksiin tulevat huomioiduiksi. 
 

2. Benchmarkataan yhteisiä yksilökohtaisen oppilashuollon toimintamalleja esiopetuksessa, koulussa ja 
toisen asteen oppilaitoksissa. Varmistetaan yksilökohtaisen opiskeluhuollon lain mukaiset toimintatavat. 
Mallien toimeenpanoa johdetaan samansuuntaisesti ja niiden vaikuttavuutta seurataan ja arvioidaan. 
Kunnat painottavat kehittämistyössä eri kouluasteita siten, että kaikki oppilaat esiopetuksesta toisen as-
teen oppilaitoksiin tulevat huomioiduiksi. 

 

https://verkkojulkaisut.valtioneuvosto.fi/stm/zine/17/cover
http://www.socca.fi/files/5896/Lapsen_paras_yhdessa_enemman_hankesuunnitelma_13_3_2017_liitteineen.pdf
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3. Kehittämistyössä huomioidaan erityisesti maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten erityistarpeet 
hyvinvoinnin tukemisessa. Koulun roolia vahvistetaan heidän vanhempiensa tärkeänä linkkinä suomalai-
seen yhteiskuntaan. 
 

4. Mallinnetaan varhaiskasvatus-, esiopetus-, koulu- ja oppilaitosympäristöön sopivia varhaisen tuen käy-
tänteitä sekä luodaan yhtenäinen palvelupolku yhteistyössä peruspalvelujen, perhekeskuksen sekä eri-
tyis- ja vaativimman tason palvelujen kanssa. 
 

5. Kehitetään mielenterveyspalvelujen integraatiota. Oppilashuollon palveluita tuetaan oikea-aikaisilla 
kouluihin jalkautuvilla mielenterveyteen liittyvillä perus- ja erityispalveluilla huomioiden asiakkaiden 
osallisuus ja digitaaliset mahdollisuudet. 
 

6. Yksilökohtaisessa oppilashuollossa kehitetään malleja systemaattisen asiakaspalautteen ja asiakas-
hyödyn mittaamiseen. 
 

7. Suunnitellaan ja vakiinnutetaan lasten, nuorten ja vanhempien osallistumistavat oppilashuoltotyön 
suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen. 

1.3 Projektiryhmän toiminta 
 
Kehittämiskokonaisuuden koordinoinnista ja toteuttamista vastasi projektiryhmä: 
Terhi Pippuri, kehittämiskoordinaattori (pj.) (työpanoksen osuus 100 %) 14.8.2017-31.12.2018 
Petra Korkiakoski, kehittämissuunnittelija, Kirkkonummi (50 %) 25.9.2017-31.12.2018 
Juulia Lahdensuo, kehittämissuunnittelija, Helsinki (50 %) 1.8.2017-31.12.2018 
Sari Niemi, kehittämissuunnittelija, Vantaa (50 %) 1.6.2017-31.12.2018 
Christine Söderek, kehittämissuunnittelija, Kauniainen (50 %) 9.10.2017-31.12.2018 
Kati Wilska-Seemer, kehittämissuunnittelija, Espoo (100 %) 1.6.2017-31.12.2018 

 
Henkilöstöresurssi kokonaisuudessaan 4. Projektiryhmässä ei tapahtunut hankekaudella muutoksia, mutta kun-
tien rekrytoinnit toteutuivat eriaikaisesti. Kehittämiskoordinaattori vastasi hankekokonaisuuden koordinoin-
nista ja raportoi projektin etenemisestä hankkeen projektipäällikölle (Mette Kontio) sekä kehittämiskokonaisuu-
den ohjaavalle kehittäjäryhmälle (ohjausryhmä). Kehittämissuunnittelijat tukivat kuntien kehittämisyksiköitä ja 
vastuuhenkilöitä hankekokonaisuuden tavoitteiden ja sisältöjen toteuttamisessa. Toimenpiteiden toteuttami-
sesta ja raportoinnista vastattiin yhdessä. Projektiryhmä kokoontui noin kaksi kertaa kuukaudessa. Projekti-
ryhmä suunnitteli ja toteutti kehittämisprojektin 18.8.2017 hyväksytyn kehittämiskokonaisuuden toimintasuun-
nitelman mukaisesti. 

 

1.4 LAPE-kehittämisyksiköt  
 
Kehittämistyöhön kutsuttiin mukaan esiopetusyksiköitä, peruskouluja ja toisen asteen oppilaitoksia. LAPE-kehit-
tämisyksiköt (57): 
Espoo – Esiopetusyksiköt (3): Tiistilä, Lintuvaara ja Kilonpuiston lastentalon eskari; perusopetuksen koulut (10): 
Martinkallio, Aurora, Hansakallio, Kirsti, Lintuvaara, Kilonpuisto, Aarnivalkea, Tiistilä, Lagstad ja Vindängen; toi-
sen asteen oppilaitokset (2): Leppävaaran lukio, Omnia. 
Helsinki – Esiopetusyksiköt (2): Leipurin päiväkodin eskariesiopetusryhmä, Päiväkoti Katajanokka; perusopetuk-
sen koulut (5): Arabian peruskoulu, Tahvonlahden ala-asteen koulu, Jakomäen peruskoulu, Oulunkylän ala-aste, 
Östersundom skola (tuli mukaan 3/2018); toisen asteen oppilaitokset (2): Etu-Töölön lukio, Stadin ammat-
tiopisto. 
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Vantaa – Esiopetusyksiköt (3): Aurinkokiven toimintayksikkö, Solkikujan toimintayksikkö, Simpukan toimintayk-
sikkö; perusopetuksen koulut (7): Havukosken koulu, Itä-Hakkilan koulu, Lehtikuusen koulu, Martinlaakson 
koulu, Kytöpuiston koulu, Aurinkokiven koulu, Helsinge skola; toisen asteen oppilaitokset (2): Vaskivuoren lukio, 
Varia Aviapolis. 
Kauniainen – Esiopetusyksiköt (8): Kielikylpy Grani Språkbad, Metsämajan päiväkoti, Pikku Akatemia, Sansinpel-
lon päiväkoti, Daghemmet Grankotten, Kasabergets daghem, Folkhälsans Barnträdgård, Stiftelsen Bensows 
daghem Lyan; perusopetuksen koulut (4): Mäntymäen koulu, Kasavuoren koulu, Granhultsskolan, Hagelstamska 
skolan; toisen asteen oppilaitokset (2): Kauniaisten lukio, Gymnasiet Grankulla samskola. 
Kirkkonummi – Esiopetusyksiköt (2): Koskentorin esiopetus, Prästgårdsbackens daghem; perusopetuksen kou-
lut (3): Kirkkoharjun koulu, Kartanonrannan koulu, Winellska skolan; toisen asteen oppilaitokset (2): Porkkalan 
lukio, Kyrkslätts gymnasium. 
Kehittämistyö käynnistyi siten, että kehittämisyksiköille tehtiin kysely, jolla kartoitettiin opiskeluhuollon nykyti-
laa ja kehittämistarpeita. Kyselyyn vastasi 40 kehittämisyksikköä (vastausprosentti 71). Kyselyn vastausten pe-
rusteella kehittämistyötä fokusoitiin niihin opiskeluhuollon toimintamalleihin, joihin toivottiin kehittämistä. Ke-
hittämisen tavoitteena on ollut tasalaatuiset ja yhdenmukaiset opiskeluhuollon toimintatavat.  
 

1.5 Järjestetyt tilaisuudet 
 
Yhteistyössä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa järjestettiin neljä oppimisverkostotilaisuutta, joissa esiteltiin 
LAPE-kehittämistä ja kerrottiin kehittämis- ja työryhmien työn etenemisestä. Lisäksi oppimisverkostoissa oli 
teema, jota puheenvuoroissa tai ryhmätöissä syvennettiin. Tilaisuudet oli suunnattu kaikille LAPE-opiskeluhuol-
lon kehittämiskokonaisuuteen osallistuville kehittämis- ja työryhmien jäsenille, kehittäjäyksiköiden opiskelu-
huoltoryhmille, johdolle ja yhteistyötahoille. 

 
I. Oppimisverkostotilaisuus 8.12.2017: Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen (osallistujia 134) 

II. Oppimisverkostotilaisuus 1.3.2018: Yksilökohtaisen opiskeluhuollon kehittäminen (osallistujia 160) 
III. Oppimisverkostotilaisuus 4.5.2018: Osallisuuden vahvistaminen opiskeluhuollossa (osallistujia 97) 
IV. Oppimisverkostotilaisuus 8.11.2018: LAPE-kehittämisen helmet ja katse tulevaan (osallistujia 78) 

 
Lisäksi järjestettiin seuraavat tapahtumat: 

• Kuntakohtaiset LAPE-opiskeluhuollon Kick off -tilaisuudet (lokakuu 2017-tammikuu 2018) 
LAPE-kehittämisen avaustilaisuudet, joihin kutsutiin kuntien LAPE-kehittämisyksiköt ja muita LAPE-ke-
hittämiseen osallistuvia tahoja. Tilaisuuksissa käytiin läpi LAPE-kehittämisen tavoitteet, ja mitä kehittä-
minen kunnan näkökulmasta merkitsee. Osallistujamäärä vaihteli kunnittain. 

• Opiskeluhuollon iltapäiväseminaari esimiehille 13.12.2017 
Tavoitteena kannustaa esimiehiä LAPE-tavoitteiden mukaiseen muutosjohtamiseen. Tilaisuudessa Poh-
jois-Pohjanmaan LAPE-muutosagentti, rehtori Tuomo Lukkari kertoi hyvinvointikoulukehittämisestä. 
Osallistujia 40.  

• Opiskeluhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö -kutsuseminaari 19.9.2018 
Tavoitteena avata opiskeluhuollon ja erikoissairaanhoidon sisältöjä ja toimintaperiaatteita, ja näin edes-
auttaa parempaa yhteistyötä. Osallistujia 120. 

• Takaisin kouluun – Back to School, Interventiot koulupoissaoloihin –seminaari 3.10.2018 
Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja LAPE Uudenmaan kanssa. Tavoitteena oli kou-
luttaa eri toimijoita koulupoissaoloilmiöstä ja siihen liittyvistä interventioista. Osallistujia 200. 
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• Yhteisestä työstä hyvinvointia - opiskeluhuollon ajankohtaispäivä 31.10.2018 
Tavoitteena kirkastaa yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon periaatteita ja toimintatapoja. Ti-
laisuudessa esiteltiin kansallisessa LAPE-kehittämistyössä valmistunutta Yhteisestä työstä hyvinvointia - 
opiskeluhuoltoryhmä perusopetuksessa –opasta, jonka THL julkaisi 8/2018.  Luennoitsijoina ylilääkäri 
Marke Hietanen-Peltola (THL) ja opetusneuvos Kristiina Laitinen (Opetushallitus). Tilaisuus järjestettiin 
yhteistyössä LAPE Uusimaan kanssa. Osallistujia 162.  

 

1.6 Ohjaavan kehittämisryhmän toiminta 
 

Projektin etenemisestä raportoitiin PKS LAPE-opiskeluhuollon ohjaavalle kehittämisryhmälle, joka kokoontui 
hankeaikana kymmenen kertaa. Ohjaava kehittämisryhmä hyväksyi hankkeen toimintasuunnitelman ja päätti, 
mitkä pilotoidut toimintamallit tai toimintatavat levitetään ja juurrutetaan kaikkiin hankekuntiin. Ohjaavan ke-
hittämisryhmän jäsenet: 
 

Puheenjohtaja 
Espoon opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen  
 
Jäsenet    
Espoo 
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mari Ahlström 
Varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila 
Perusopetuslinjan päällikkö Ilpo Salonen 
Undervisningschef Outi Saloranta-Eriksson 
Opiskeluhuollon vastuualuepäällikkö Merja 
von Schantz 
Terveydenhoidon päällikkö Raija Vanhatalo (Elina 
Palojärvi) 
Kauniainen 
Opetuspäällikkö Sari Aarniokoski  
Kirkkonummi 
Mielenterveyspalvelut Peter Grönroos 
Oppilashuolto Johanna Lindeman 
Varhaiskasvatus Marjatta Reiman  
Helsinki 
Oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen 
Kouluterveydenhuollon päällikkö Tuula Salmivaara-
Pesonen 
Ylihoitaja Jyrki Wehkalampi 
Vantaa 
Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom 
Johtava koulupsykologi Tuija Harakka 
Varhaiskasvatuspäällikkö Lena Karlsson 
Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja, va. Marja Vil-
jamaa  
 
 

 
 
 
 
Kerava 
Varhaiskasvatusjohtaja Hannele Koskinen 
Kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja Tiina Lars-
son 
Perusopetusjohtaja Terhi Nissinen 
Kasvun ja oppimisen tuen johtaja, vt. Riitta Pennala  
Nuorisovaltuuston edustaja 
Joel Vanhanen (Toivo Hursti)  
Vanhempainyhdistys 
Virpi Hänninen (Sari Kauppinen-Hankaa)  
HUS 
Anne Sarajuuri (Minna Nikula) 
Kristiina Golan  
Laurea ammattikorkeakoulu 
Sosiaalialan lehtori Annika Kultavirta  
Socca 
Projektipäällikkö Mette Kontio 
Muutosagentti Tiina Turkia 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Projektipäällikkö Katja Bergbacka  
Sihteeri 
Kehittämissuunnittelija Kati Wilska-Seemer  
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1.7 Budjetti ja kustannukset 
 

Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeessa kustannusten ja budjetin hallinnointi ei ollut kehittämiskokonai-
suuskohtaista vaan kullakin osatoteuttajalla (esim. kunnalla) oli omat budjettinsa, joiden toteutumista seurat-
tiin. Näin olen loppuraportissa ei esitellä budjetin toteutumista. 

 

2 Toimenpiteet ja niiden toteutuminen 

Seuraavassa esitellään hankekokonaisuudelle määriteltyjen toimenpiteiden toteutuminen. Esittelyssä keskity-
tään tuloksiin eli arvioituihin ja mallinnettuihin toimintamalleihin, joita pilotointiin 2018. Pilotoinneissa toimin-
tamalleista kerättiin palautetta lapsilta, nuorilta ja perheiltä sekä oppilaitosten ja opiskeluhuollon ammattilai-
silta. Kaikista toimintamalleista on seuraavassa lyhyt esittely ja linkki varsinaiseen toimintamalliin. Toimintamal-
lit on julkaistu Socca.fi -verkkosivustolla. Loppuraportin liitteenä ovat toimintamallien pilotointien tarkemmat 
kuvaukset. Yhtenäisillä opiskeluhuollon toimintamalleilla pyritään laadukkaaseen ja tasalaatuiseen opiskelu-
huoltoon hankekunnissa. 

 

2.1  Toimenpide 1:  Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamallien kehittäminen 
 
Toimenpiteen toteuttamiseksi koottiin kehittämisryhmä, jossa oli edustajia kaikista hankekunnista ja koulutus-
asteilta. Kehittämisryhmä kokoontui hankekaudella yhdeksän kertaa. 
 

Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämisryhmä 
Puheenjohtaja: Merja von Schantz, opiskeluhuollon vastuualuepäällikkö, Espoo 
Vastuusuunnittelijat: Christine Söderek, kehittämissuunnittelija ja Terhi Pippuri, kehittämiskoordinaattori 

Jäsenet:  
Heidi Backman, Vantaa 
Jessica Hellman, Kirkkonummi 
Lauri Janhunen, Helsinki 
Sari Kannari, Helsinki 
Sanna Kattelus-Mäkisalo, Helsinki 
Miia Kettula, Kirkkonummi 
Riitta Kekäle, Vantaa 
Heidi Klenberg, Helsinki 
Dan Koskinen, Helsinki 
Kaija Kuivanen, Espoo 
Anna-Maija Kylä-Setälä, Kirkkonummi 
Krista Lappalainen, Kirkkonummi 
Siv Laxen-Mäntynen, Espoo 
Anu Leimio, Helsinki 
Minna Leppälä, Espoo 
 

 
Jenni Miettinen, Espoo 
Essi Muinonen, Espoo 
Aila Peltonen, Vantaa 
Anniina Pesonen, Suomen Mielenterveys-
seura 
Anne-Mari Pärnänen, Helsinki 
Päivi Ruotsalainen, Vantaa 
Tuomas Rämö, Helsinki 
Johanna Saarela, Vantaa 
Sirpa Seppälä, Helsinki  
Anna Sundholm, Vantaa 
Mirja-Liisa Tahkola, Espoo 
Tarja Tapper, Helsinki 
Heljä Telaranta, Kirkkonummi 
Agneta Torsell, Espoo 
Merja Willberg, Kerava 
Ann-Kristin Åkerholm, Helsinki 
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Kehittämisryhmän tehtävät: 
o Kuvataan ja määritellään, mitä yhteisöllisellä työllä hankekunnissa tarkoitetaan ja millä tavoin sitä toteute-

taan esiopetuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa 
o Kootaan, arvioidaan ja mallinnetaan vertaillen (benchmarkkaus) yhteisiä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vah-

vistavia oppilashuoltotyön toimintamalleja (hyödynnetään oppilaitoksille tehdyn kyselyn vastaukset) 
o Kuvataan ja mallinnetaan tapoja osallistaa lapset, nuoret ja vanhemmat oppilashuoltotyön suunnitteluun, 

kehittämiseen ja toteuttamiseen 
o Kehitetään yhteinen malli yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön arvioimiseksi 
o Määritellään keskeiset vaikuttavuusmittarit, joiden avulla yhteisöllisen opiskeluhuollon vaikuttavuutta jat-

kossa seurataan  
o Huolehditaan, että yhteisesti sovittuja malleja otetaan käyttöön kunnissa (käytänteet samansuuntaisiksi ja 

tasalaatuisiksi) 
o Kehittämisryhmässä ratkaistaan, miten kehittämisessä parhaiten voidaan hyödyntää lasten, nuorten ja van-

hempien kokemuksia  
 

Kehittämistyössä arvioidut, mallinnetut ja pilotoidut toimintamallit: 
 

7.- luokkalaisten ja toisen asteen 1. vuoden opiskelijoiden hyvinvointikeskustelu (perusopetus ja toinen aste) 
(LIITE 1) 
Toimintamallilla halutaan madaltaa kynnystä opiskeluhuollon palveluihin hakeutumiseen ja tehdä opiskeluhuol-

lon toimijat tutuiksi opiskelijoille. Tapaamiset tuovat myös opiskeluhuollon toimijoille tietoa opiskelijoiden aja-

tuksista nivelvaiheessa, jota voidaan hyödyntää yhteisöllisen työn suunnittelussa. Opiskelijat pääsevät keskus-

telemaan opiskeluhuollon toimijoiden kanssa, pohtimaan miten he itse voivat tukea mielen hyvinvointiaan, mitä 

palveluja voi saada sekä keskustelemaan muista heille ajankohtaisista asioista. Ohjaavan kehittämisryhmän pää-

tös 28.9.2018: Otetaan käyttöön kaikissa kunnissa tai kunnassa käytössä malli, joka sisältää vähintään samat ele-

mentit. 

 
Poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen (esiopetus ja perusopetus) (LIITE 2) 
Systemaattinen ja yhdenmukainen tapa puuttua poissaoloihin esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Kehitetty 
porrasmalli, johon sisältyy ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistaminen yhteisöllisen opiskeluhuollon keinoin, 
poissalojen systemaattinen seuranta ja varhainen puuttuminen, perusteellinen kartoitus poissaolojen syistä ja 
lapsen/nuoren kokonaistilanteesta sekä monitoimijaista yhteistyötä mikäli poissaolot yksikön tukitoimesta huo-
limatta jatkuvat. Ohjaavan kehittämisryhmän päätös 28.9.2018: Otetaan käyttöön kaikissa kunnissa tai kun-
nassa käytössä malli, joka sisältää vähintään samat elementit. Poissaolojen syiden selvittämisessä voidaan hyö-
dyntää yhteistyössä erityis- ja vaativimman tason kokonaisuuden kanssa kehitettyä koulupoissaolokyselyä 
(SRAS-R). 
 
Opiskeluhuollon vuosikellot (kaikki koulutusasteet) (LIITE 3) 
Opiskeluhuollon lukuvuoden suunnittelua varten tehty pohja, jonka tavoitteena lisätä suunnitelmallisuutta ja 
yhdenmukaisuutta yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamisessa. Vuosikellossa huomioitu mm. 

- Opiskeluhuollon toimijat sekä toimintatavat tutuiksi oppilaille ja huoltajille  
- Opiskeluhuoltotyön suunnittelu ja aikatauluttaminen (esim. ryhmä- tai luokkatasokohtaiset kä-

sittelyt, opiskeluhuoltosuunnitelma)  
- Opiskelijoiden ja huoltajien osallistamisen suunnittelu 

Vuosikellon mukainen suunnittelu tehdään lukuvuoden alkaessa ja sitä täydennetään esiopetusyksikön, koulun 
tai oppilaitoksen omilla tapahtumilla yms. Ohjaavan kehittämisryhmän päätös 29.8.2018: Otetaan käyttöön kai-
kissa kunnissa tai kunnassa käytössä malli, joka sisältää vähintään samat elementit. 
  

http://www.socca.fi/files/7500/7.-luokkalaisten_ja_toisen_asteen_1._vuoden_opiskelijoiden_hyvinvointike....pdf
http://www.socca.fi/files/7621/Poissaolojen_seuranta_ja_niihin_puuttuminen_(esiopetus).pdf
http://www.socca.fi/files/7499/Poissaolojen_seuranta_ja_niihin_puuttuminen_(perusopetus).pdf
http://www.socca.fi/files/7454/Vuosikellot.pdf
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2.2 Toimenpide 2: Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toimintamallien kehittäminen  
 
Toimenpiteen toteuttamiseksi koottiin kehittämisryhmä, jossa oli edustajia kaikista hankekunnista ja koulutus-
asteilta. Kehittämisryhmä kokoontui hankekaudella yhdeksän kertaa. 
 

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon kehittämisryhmä 
Puheenjohtaja: Merja von Schantz, opiskeluhuollon vastuualuepäällikkö, Espoo 
Vastuusuunnittelijat: Terhi Pippuri, kehittämiskoordinaattori ja Christine Söderek, kehittämissuunnittelija  

Jäsenet:  
Riitta Ahlmark, Espoo 
Elina Arokannas, Vantaa 
Antonina Carlberg, Kirkkonummi 
Anna-Helena Elo, Helsinki 
Annika Eräkannas, Helsinki 
Heidi Hyyryläinen, Espoo 
Simo Juntunen, Espoo 
Terttu Kattelus, Helsinki 
Anette Karlsson, Espoo 
Paula Kinnunen, Helsinki 
Nina Koski-Lammi, Vantaa 
Mika Kukkola, Espoo 
Laura Lehtilä, Kerava 
Karoliina Mäkelä, Vantaa 
Katariina Mäki-Kokkila, Kirkko-
nummi 

 
Minna Nikula, HUS 
Anni Paaskoski, Espoo 
Tatjana Pajamäki, Mannerheimin Lastensuojelu-
liitto 
Kimmo Pekkanen, Vantaa 
Emma Pihkala, Helsinki 
Adela Robledinos, Vantaa 
Heidi Rouhiainen, HelsinkiMissio 
Johanna Rudbäck-Qvist, Kauniainen 
Miia Sihvonen, Kirkkonummi 
Suvi Taivaloja, Vantaa 
Noora Tuhkanen, Helsinki 
Tuija Vakkila, Kauniainen 
Kristina Wallenberg-Henriksson, Vantaa 
Anu Viitanen, Vantaa 

 
Kehittämisryhmän tehtävät: 

• Kootaan, arvioidaan ja mallinnetaan vertaillen (benchmarkataan) yhteisiä yksilökohtaisen oppilashuollon toi-
mintamalleja esiopetuksessa, koulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa (hyödynnetään oppilaitoksille tehdyn 
kyselyn vastaukset) 

• Varmistetaan yksilökohtaisen opiskeluhuollon lain mukaiset toimintatavat hankekunnissa (opiskeluhuollolli-
nen palvelupolku) (yhteistyössä työryhmän 1 kanssa) 

• Kehitetään lapsen kehitysympäristöön jalkautuvia palveluja (yhteistyössä työryhmän 1 kanssa) 
• Kehitetään yhteinen malli yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön arvioimiseksi (yhteistyössä työryhmä 3 kanssa) 
• Kirkastetaan eri toimijoiden roolit yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa 
• Määritellään keskeiset vaikuttavuusmittarit, joiden avulla yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön vaikuttavuutta 

jatkossa seurataan 
• Huolehditaan, että yhteisiä yksilökohtaisen opiskeluhuollon malleja otetaan käyttöön kaikissa kunnissa (käy-

tänteet samansuuntaisiksi ja tasalaatuisiksi) 
• Kehittämisryhmässä ratkaistaan, miten kehittämisessä parhaiten voidaan hyödyntää lasten, nuorten ja van-

hempien kokemuksia  
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Kehittämistyössä arvioidut, mallinnetut ja pilotoidut toimintamallit: 
 
Opiskeluhuollollinen polku (kaikki koulutusasteet) (LIITE 4) 
Prosessimalli, joka alkaa huolen puheeksi ottamisesta ja opiskeluhuollollisesta tuesta koulussa. Tarvittaessa 
opiskelijaa tuetaan lapsen kasvu- ja kehitysympäristöön jalkautuvilla palveluilla. Tavoitteena vahvistaa ennalta-
ehkäisevää toimintaa, huolen puheeksi ottamista varhaisessa vaiheessa sekä varmistaa yksilökohtaisen opiske-
luhuollon lain mukaiset toimintatavat. Yhteinen toimintamalli varmistaa kaikkien opiskelijoiden tuen saannin 
oikea-aikaisesti. Puheeksi ottamisen vahvistamiseksi oppilaitoksissa voidaan hyödyntää THL:n Luo luottamusta, 
suojele lasta -verkkokoulutusmateriaalia. Ohjaavan kehittämisryhmän päätös 28.9.2018: Otetaan käyttöön kai-
kissa kunnissa tai kunnassa käytössä malli, joka sisältää vähintään samat elementit. 
   
Opiskeluhuollon konsultaatiokäytänteet (kaikki koulutusasteet) (LIITE 5) 
Erilaisia tapoja toteuttaa konsultaatiota: 1) Konsultaatiovälitunti, 2) joustava konsultaatio, 3) ilmiöpohjainen 
konsultaatio, 4) opiskeluhuoltoryhmäkokouksen yhteyteen sijoitettu konsultaatioaika. Tavoitteena yhdenmu-
kaiset sisäiset konsultaatiomallit yksikön rakenteissa ja henkilöstöllä tieto, mistä konsultaatiota saa ja mahdolli-
suus saada tarvittaessa konsultaatiota nopeasti ja oikea-aikaisesti. Ohjaavan kehittämisryhmän päätös 
29.8.2018: Tiedoksi, hyödynnettäväksi ja edelleen kehitettäväksi. 

 
Lisäksi kehitettiin eroauttamista opiskeluhuollossa  
PKS LAPE-hankkeen erityisenä osakokonaisuuksia yhdistävänä painopisteenä oli eropalveluiden kehittäminen. 
Eroauttamista opiskeluhuollossa käsiteltiin yksilökohtaisen opiskeluhuollon kehittämisryhmän kokouksissa. Ke-
hittämistyötä tehtiin yhteistyössä perhekeskuksen eropalvelujen ja sovinnollisen yhteistyövanhemmuuden sekä 
erityis- ja vaativimman tason vaativien erotilanteiden työryhmien kanssa. Teeman kanssa työskenneltiin monia-
laisesti myös 26.4.2018 järjestetyssä Eropolku lapsen parhaaksi -yhteiskehittelypäivän työpajassa.  
 
Työskentelyssä päädyttiin kolmeen selvitettävään ja vahvistusta kaipaavaan teemaan. Kartoitettiin lapsen ja 
nuoren tuen saamista eri palveluissa, mallinnettiin tuen eri tasoja yhteisöllisen oppilashuollon, koulun lä-
hiaikuisten ja opiskeluhuollon toimijoille perheen erotilanteessa sekä koottiin eroon liittyviä kysymyksiä, joihin 
esikouluissa ja kouluissa toivotaan tarkempaa ohjeistusta. Lapsella ja nuorella on oikeus halutessaan opiskelu-
huollon yksilökohtaiseen tukeen silloinkin, jos huoltaja / huoltajat sen kieltävät. Perheneuvolassa tuen saami-
seen tarvitaan pääsääntöisesti molempien huoltajien suostumus. Muita tukitahoja ovat mm. sosiaaliohjaus, jär-
jestöt ja LAPE:n myötä pysyväksi käytännöksi esitettävä erosensitiivinen sosiaaliohjaus.  
 
Esiopetuksessa ja koulussa lasta ja nuorta voidaan tukea varmistamalla arjen pysyvyys ja välttämällä turhia muu-
toksia. Tärkeää on molempien huoltajien yhdenmukaisen kohtelun varmistaminen, mm. molempien Wilma-oi-
keudet ja sujuva tiedonkulku. Koulun lähiaikuiset voivat koota lapsen tueksi lähiverkostoa ja antaa lapselle tilaa 
käsitellä omia kokemuksiaan. Aikuiset auttavat myös sanoittamalla tilannetta. Opiskeluhuollon yksilökohtai-
sessa tuessa lapsen ja nuoren kanssa voidaan työskennellä useilla eri menetelmillä varmistaen hänen oman ero-
tarinansa kuuleminen ja tunteiden läpikäyminen tilanteeseen liittyen.  
  

http://www.socca.fi/files/7501/Opiskeluhuollollinen_polku_(kaikki_koulutusasteet).pdf
http://www.socca.fi/files/7453/Konsultaatiokaytanteet.pdf
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2.3 Toimenpide 3: Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten erityistarpeiden huomioiminen 
 

Toimenpiteen toteuttamiseksi koottiin hankekunnista työryhmä, johon saatiin edustajia kolmesta hankekun-
nasta. Työryhmä kokoontui hankekaudella viisi kertaa. Toimintamallien kehittämiseksi koottiin kaksi pienempää 
ryhmää, jotka kokoontuivat kolme kertaa.  

 

Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten opiskeluhuolto -työryhmä 

Puheenjohtaja: Mia Kivioja, toisen asteen johtava koulupsykologi, Helsinki 
Vastuusuunnittelija: Kati Wilska-Seemer, kehittämissuunnittelija, Espoo 

Jäsenet:  
Kreeta Burakowski, Vantaa 
Terhi Hilden, Helsinki (osittain mukana) 
Maarit Hosio, Vantaa (osittain mukana) 
Astrid Kauber, Espoo 

Katariina Lappalainen, Espoo 

Elise Sailas, Vantaa 

Giedre Soinio, Espoo (osittain mukana) 
Tiina Turkia, muutosagentti, Socca (osittain mukana) 
Paula Turkkila, Espoo 

Eija Turkulainen, Helsinki 
Lisäksi työskentelyyn osallistuivat: Jonna Kari (Espoo), Hanna Lehtinen (Espoo), Satu Nieminen (Paloma), Pia 
Nordensved (Espoo) ja Dalen Sok-Tuominen (Espoo) 

 
Työryhmän tehtävänä oli  

• Koota, mallintaa ja arvioida  
o käytäntöjä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseksi 
o käytäntöjä maahanmuuttajataustaisten huoltajien osallisuuden lisäämiseksi 
o käytäntöjä, joilla vanhempien osallisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan lisätään 
o käytäntöjä, joiden avulla madalletaan maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perhei-

den kynnystä hakeutua oppilashuoltopalveluiden piiriin 
o käytäntöjä maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja perheiden erityistarpeiden huomioi-

miseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa 

• Valita parhaat mallit, joita levitetään kaikkiin yksiköihin. 
 

Kehittämistyössä arvioidut, mallinnetut ja pilotoidut toimintamallit: 
 
Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ja huoltajien Tervetuloa! -tapaamiset (kaikki koulutusasteet) (LIITE 
6) 
Kahden tapaamisen toimintamalli opettajalle ja mahdollisuuksien mukaan työparille esiopetuksen, perusope-
tuksen tai toisen asteen yksikössä aloittavien uusien – erityisesti juuri maahan muuttaneiden sekä valmistavasta 
opetuksesta yleisopetukseen siirtyvien maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa vas-
taanottamiseksi.  Toimintamallin tukena on materiaalipaketti, joka sisältää keskustelurungon, muistilistan sekä 
muuta materiaalia kuten esimerkkikutsuja, linkkejä ja nostoja kohtaamisten järjestämiseksi ja niiden onnistu-
miseksi. Ohjaavan kehittämisryhmän päätös 28.9.2018: Otetaan käyttöön kaikissa kunnissa tai kunnassa käy-
tössä malli, joka sisältää vähintään samat elementit.   

http://www.socca.fi/files/7542/Tervetuloa_tapaamiset_toimintamalli.pdf
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Monitoimijainen ja –kielinen alueellinen vanhempaintilaisuus (kaikki koulutusasteet) (LIITE 7) 
Monitoimijaisten ja monikielisten alueellisten vanhempaintilaisuuksien tarkoituksena on antaa yhden tilaisuu-
den aikana monipuolista tietoa alueen lapsiperheiden palveluista kutsumalla tilaisuuteen esittelijöiksi sekä sivis-
tys-, sosiaali- ja terveystoimen että kolmannen sektorin toimijoita. Tilaisuuksien järjestämisessä on kiinnitetty 
erityistä huomiota maahanmuuttajataustaisten huoltajien tarpeisiin (esimerkiksi tulkkaus ja selkokielisyys) sekä 
siihen, miten onnistutaan huoltajien kutsumisessa. Toimintamalli pitää sisällään suunnittelun ja kutsumisen 
muistilistat, kaksi tilaisuusesimerkkiä sekä esimerkkejä tilaisuuksien kutsuista ja palautekyselyistä. Ohjaavan ke-
hittämisryhmän päätös 28.9.2018: Otetaan käyttöön kaikissa kunnissa tai kunnassa käytössä malli, joka sisältää 
vähintään samat elementit.   
 
Muita kehittämistyön tuotoksia: 
 
Selkokielinen esite opiskeluhuollon palveluista kahdeksana eri kieliversiona (suomi, ruotsi, englanti, venäjä, 
somali, arabia, dari/farsi, kurdi) juliste- ja postikorttikoossa. Esitteisiin saatiin käännösapua Espoon kieli- ja kult-
tuuriryhmien opetuksen vastuualueen kulttuuriohjaajilta ja oman äidinkielen opettajilta. Julistetta ja postikort-
teja voidaan hyödyntää palveluista kertomiseen sekä asiakastyössä että eri palveluiden toimijoiden yhteistyössä 
kuten alueellisissa vanhempaintilaisuuksissa. 
 
Suosituskortit Maahanmuuttajataustaisten lapsiperheiden kanssa toimiville, jotka sisältävät suosituksia maa-
hanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja huoltajien osallisuuden lisäämiseksi esiopetuksessa, kouluissa ja op-
pilaitoksissa. Suositukset valmisteltiin LAPE-kehittämiskokonaisuuksien yhteistyönä. Suositukset julkaistaan 
kortteina ja nettijulkaisuna syksyllä 2018. Suositukset on muotoiltu muistilistoiksi ja niitä voidaan käyttää laajasti 
eri lapsiperhepalveluita tuottavien yksiköiden toiminnassa ja kehittämisessä, kuten esiopetuksen, koulujen ja 
oppilaitosten yhteisöllisen opiskeluhuollon työkaluna. Suositukset: 

1. Esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa otetaan hyvin suunnitellusti vastaan uusi maahanmuuttaja-

taustainen lapsi/nuori sekä hänen huoltajansa esimerkiksi ”Maahanmuuttajataustaisten lasten/nuorten 

ja perheiden Tervetuloa! -tapaamisilla” 

2. Maahanmuuttajataustaiset lapset, nuoret ja vanhemmat kutsutaan mukaan kaikkeen yksikön toimin-

taan ja sen suunnitteluun ja kehittämiseen 

3. Maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja vanhempien aito osallisuus mahdollistetaan ja varmiste-

taan  

4. Monikulttuurisuutta pidetään esillä arjessa 

5. Lapsille ja nuorille/vanhemmille pyritään tarjoamaan mahdollisuus harrastaa/kouluttautua koulun tai 

oppilaitoksen tiloissa. 

 
Opiskelija Vivien Perttu valmistelee Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomi (AMK) -tutkintoon kuuluvaa opin-
näytetyötä, jonka aiheena on maahanmuuttajataustaisten vanhempien ja lasten osallisuuden kokemukset 
Espoon Tiistilän esiopetuksessa ja sen oppilashuollossa. Kehittämissuunnittelija Kati Wilska-Seemer on toimi-
nut työelämäkumppanina opinnäytetyön valmistelussa. Perttu hyödynsi em. suosituksia osallisuuden lisää-
miseksi tutkimuskysymyksiensä laatimisessa. Perttu hakee opinnäytetyössään vastauksia kysymyksiin, miten 
maahanmuuttajataustaiset vanhemmat ja lapset kokevat osallisuutensa esiopetuksessa ja oppilashuollossa, ja 
miten he ovat saaneet palveluista tietoa. Lokakuun 2018 lopussa opinnäyte on kenttätyövaiheessa. Kenttätyön 
aikana tehdään viiden esiopetuksen vanhemman ja kuuden lapsen haastattelu.   
 

http://www.socca.fi/files/7539/Monitoimijaiset_vanhempaintilaisuudet.pdf
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Diakonia-ammattikorkeakoulun Monikulttuurisen työn verkkokurssi, jonka kohderyhmänä ovat lapsi- ja per-
hepalveluiden toimijat. Sen tavoitteina on lisätä osaamista eri kulttuuritaustaisten lasten, nuorten ja heidän per-
heittensä kohtaamisessa, valaa rohkeutta kohtaamiseen ja kysymiseen sekä kannustaa yhteistyöhön eri toimi-
joiden välillä. LAPE-hankkeen toimijat levittivät kurssia verkostoilleen pilotoitavaksi keväällä 2018, ja Diak muok-
kasi kurssia palautteen perusteella. Kurssi on ollut tarjolla ilmaiseksi LAPE-hankkeen kautta myös syksyllä 2018 
ja loppuvuodesta 2018 pohditaan kurssin jatkoa hankkeen jälkeen.  
 
Verkkokurssin lisäksi Diak tarjosi hankkeemme toisen asteen ammatillisille kehittäjäyksiköille kolmen tunnin 
konsultaatiota aiheesta: Monikulttuurisuus/kulttuurisensitiivisyys oppilaitoksen toimintakäytännöissä. Kon-
sultaatio perustui osallistujien tapausesimerkeille, omille kysymyksille, haasteille ja hyville toimintakäytän-
nöille. Ainoastaan yksi toisen asteen yksikkö hyödynsi mahdollisuutta, minkä takia konsultaatiota tarjottiin 
muillekin koulutusasteille ja yksi alakoulu hyödynsi mahdollisuuden. Hankekauden lopussa järjestetään vielä 
yhdelle konsultaatiota kaivanneelle opistolle kaksi monikulttuurisuuskonsultaatiota. 

2.4 Toimenpiteet 4 ja 5: Integratiivisen työn kehittäminen  
 

Toimenpiteiden 4 ja 5 työstämiseksi perustettiin erityis- ja vaativimman tason sekä perhekeskuksen kanssa yh-
teinen työryhmä, jonka kokoonpano vaihteli käsiteltävän aiheen mukaan. Työryhmässä päätettiin opiskeluhuol-
lon hankesuunnittelijoiden liittymisestä mukaan jo käynnissä olevaan integratiivisten palvelujen kehittämistyö-
hön eli jalkautumisesta lasten ja nuorten mielenterveystyöryhmiin. 

 

 
Työryhmän tehtävät: 

• Mallinnetaan varhaiskasvatus-, esiopetus-, koulu- ja oppilaitosympäristöön sopivia varhaisen tuen käy-
tänteitä 

• Luodaan yhtenäinen palvelupolku yhteistyössä peruspalvelujen, perhekeskuksen sekä erityis- ja vaati-
vimman tason palvelujen kanssa 

• Kehitetään mielenterveyspalvelujen integraatiota 

Palvelukokonaisuus – työryhmä aiheen mukaan vaihtuvalla kokoonpanolla 
Vastuusuunnittelija ja puheenjohtaja: Kati Wilska-Seemer 
Vastuusuunnittelija: Petra Korkiakoski 

Työhön ovat osallistuneet: 
Marjo Alatalo, PKS Lape 
Virve Edlund, PKS Lape 
Riina Hell, PKS Lape 
Anne Kantoluoto, PKS Lape 
Marjaana Karjalainen, PKS Lape  
Mette Kontio, PKS Lape, projekti-
päällikkö  
Juulia Lahdensuo, PKS Lape   
Jaana Ryynänen, PKS Lape 
Maarit Lindman, UM Lape   
Leena Männistö, PKS Lape   
Sari Niemi, PKS Lape  
Piritta Malinen, PKS Lape 
Nina Östman, PKS Lape FSKC 

 Jaana Leppäkorpi, Espoo, Lape Monitoimijainen arviointi -
työryhmän pj  
Sanna Nieminen, UM Lape  
Suvi Nurminen, PKS Lape 
Ilkka Pakarinen, Espoo, Vanhemmuuden ja parisuhteen 
tuki -työryhmä  
Terhi Pippuri, PKS Lape 
Inkeri Pöllänen, PKS Lape 
Christine Söderek, PKS Lape 
Merja von Schantz, Espoo, opiskeluhuollon vastuualuepääl-
likkö 
Mirja Varis, Vantaa, psykososiaalisten palveluiden päällikkö 
Leena Lehikoinen, Helsinki, Vanhemmuuden ja parisuhteen 
tuki -työryhmän pj 
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Lapsen paras – yhdessä enemmän, pääkaupunkiseudun LAPE-hanke 

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena 

• Kehitetään toimintamalleja, joilla oppilashuollon palveluita tuetaan oikea-aikaisilla kouluihin jalkautu-
villa mielenterveyteen liittyvillä perus- ja erityispalveluilla 

• Työryhmässä tehdään tiivistä yhteistyötä muiden kehittämiskokonaisuuksien työryhmien kanssa (mm. 
lasten mielenterveystyöryhmä ja nuorten mielenterveystyöryhmä) 

• Työryhmässä ratkaistaan, miten kehittämisessä parhaiten voidaan hyödyntää lasten, nuorten ja van-
hempien kokemuksia  

 

2.4.1 Varhaisen tuen käytänteet ja yhtenäinen palvelupolku 
 
Osakokonaisuuksien eriaikaisen käynnistymisen sekä maakuntauudistuksen viivästymisen vuoksi, tavoitteiden 
mukainen yhtenäinen palvelupolku jäi saavuttamatta hankeaikana. Perhekeskuksen ja monitoimijaisen arvioin-
nin kehittäminen jatkuu valtakunnallisessa ohjauksessa LAPE-hankekauden jälkeen. Jatkotyössä erityistä huo-
miota tulee kiinnittää perhekeskuksen konsultoivien ja jalkautuvien palveluiden mallintamiseen ja kehittämi-
seen, nuorten palveluiden kokonaisuuteen perhekeskuksessa (ml. lievät päihde- ja mielenterveyspulmat) sekä 
monitoimijaisen yhteistyömallin kehittämiseen. 
 
Esiopetukseen, kouluun ja oppilaitosympäristöön mallinnettiin useita (loppuraportissa jo aiemmin mainittuja) 
varhaisen tuen käytänteitä: 

• Opiskeluhuollon konsultaatiokäytänteet  

• Opiskeluhuollollinen polku 
  

Opiskeluhuollon yhteistyöprosessit (kaikki koulutusasteet) (LIITE 8) 
Mallin tarkoitus on vahvistaa opiskeluhuollon työntekijöiden (terveydenhoitaja, lääkäri, psykologi ja kuraattori) 
yhteistyötä, vähentää päällekkäistä ja irrallista opiskeluhuollollista asiakastyötä, tehostaa tiedonkulkua työnte-
kijöiden välillä sekä tehdä tiiviimpää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa sekä tarjota perheille/lapselle/nuorelle 
aiempaa parempi asiakaskokemus. Malli pitää sisällään kolme prosessia:  

1. koulu-/opiskeluterveydenhuollon ja psykologin/kuraattorin yhteistyön tiivistäminen 
2. oppilaitoksen ja koulun läheteprosessi 
3. yhteisestä työnjaosta sopiminen. 

Ohjaavan kehittämisryhmän päätös 28.9.2018: Otetaan käyttöön kaikissa kunnissa tai kunnassa käytössä malli, 
joka sisältää vähintään samat elementit.  
 
Monitoimijainen arviointi 
PKS LAPE-hankkeen erityis- ja vaativimman tason osakokonaisuuden Monitoimijaisen arviointi ja työskentely-
malli -työryhmässä on muiden osakokonaisuuksien kanssa työstetty yhteistä arviointimallia.  Tätä tehtiin var-
haiskasvatus, koulu ja oppilaitos osakokonaisuuden kanssa mm. yhteisessä työryhmässä, integratiivisessa yh-
teiskehittelypäivässä sekä 8.12.2017 sekä 1.3.2018 oppimisverkostotilaisuuksissa. Haasteita työlle on tuottanut 
yhteisen mallin löytäminen ja kansallisen tason ohjauksen keskeneräisyys. Kansallisesti asiaa selvittämään on 
asetettu yksi lapsi – yksi tilannekuva työryhmä, jonka toimikausi jatkuu tammikuuhun 2019. Työryhmän konk-
reettisena hyödynnettävänä tuotoksena muiden osakokonaisuuksien käyttöön on monialaisen yhteistyön peli-
säännöt, jota varten on tehty laaja kartoitus Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun kuntien verkostotyön ohjeista.  
 
Integratiivisen työn mallinnus 

 
Yhteistyössä erityis- ja vaativimman tason osakokonaisuuden kanssa mallinnettiin integratiivisen työn osa-alu-
eet. Mallinnusta on käytetty yhteisen kehittämisen pohjana sekä kuntakohtaisen yhteistyön pohdinnan tukena. 
Integratiivisen työn tavoitteena on lisätä palveluita lasten ja nuorten kasvuympäristössä ja lisätä eri toimijoiden 
välistä yhteistyötä huomioiden lasten ja perheiden kokonaistilanne. 

http://www.socca.fi/files/7453/Konsultaatiokaytanteet.pdf
http://www.socca.fi/files/7501/Opiskeluhuollollinen_polku_(kaikki_koulutusasteet).pdf
http://www.socca.fi/files/7517/Opiskeluhuollon_yhteistyoprosessit.pdf
http://www.socca.fi/files/7608/Integratiivinen_tyo.pdf
http://www.socca.fi/files/7608/Integratiivinen_tyo.pdf
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Lapsen paras – yhdessä enemmän, pääkaupunkiseudun LAPE-hanke 

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena 

– Asiakastyöhön liittyvä konsultaatio on tärkein perustason työn tuki. Työntekijän varhaiskasvatuksessa, 
koulussa ja toisella asteella tulisi saada konsultatiivista tukea nopeasti puhelimitse tarvitsemaltaan asi-
antuntijalta.  

– Ilmiöpohjainen konsultaatio tulee kysymykseen, kun esimerkiksi luokassa tai koulussa havaitaan laa-
jempi ilmiö, johon tarvitaan konsultaatiota ja pyritään ennaltaehkäisemään sen leviämistä. Esimerkkejä 
ilmiöistä on mm. nuorten viiltely, nuorten vapaa-ajan monet ongelmat, nettikiusaaminen, useiden per-
heiden samanaikaiset erot tai päihteidenkäyttö. Ilmiöpohjainen konsultaatio liittyy olennaisesti yhtei-
söllisen opiskeluhuollon järjestämiseen eikä edellytä asiakkuutta.  

– Eri toimijoiden välinen yhdessä työskentely voi olla yhteisiä yksilö- ja perhetapaamisia, joissa työsken-
nellään työparina, puhelinkumppanuus yhdessä asiakastyössä tai jonkin vertaisryhmän pitämistä yh-
dessä.   

– Koulutuksen tavoitteena on osaamisen lisääminen, yhteisen ymmärryksen lisäämisen esim. tietystä tee-
masta ja koulutuksesta saadun tiedon levittyminen oleellisille toimijoille. Tietoa on tärkeää jakaa sekä 
vertikaalisesti että horisontaalisesti.  

– Asiakastyötä on mahdollista tarjota toisen toimijan toimipisteessä. Tavoitteena on tällöin tarjota pal-
veluita lasten, nuorten ja perheiden toivomassa paikassa ja tuoda näin palvelut lähemmäksi lapsia, nuo-
ria ja perheitä. Tämä auttaa mm. tilanteissa joissa lapsi, nuori tai perhe ei pysty sitoutumaan palveluun 
esim. haastavien kulkuyhteyksien johdosta. Tärkeää on huomioida varhaiskasvatuksessa, kouluilla ja toi-
sella asteella asianmukaiset tilat ja niiden varausmahdollisuudet myös koulun ulkopuolisille työnteki-
jöille.  

– Konsultaatio tapahtuu eri toimijoiden kesken horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Varhaiskasvatus, koulu 
ja oppilaitos tuottavat laajasti tietoa lapsen ja nuoren oppimiseen ja esiopetukseen, koulunkäyntiin tai 
opintoihin osallistumiseen liittyen, mutta myös esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin liittyen. Suunnitteilla 
olevaa perhekeskusta voi konsultoida mm. sosiaalihuollon kysymyksistä, vanhemmuuden tuesta sekä 
lievissä ja keskivaikeissa päihde- ja mielenterveystyöasioissa. Erityisesti vaikeisiin mielenterveysongel-
miin liittyen voi konsultoida lasten – ja nuorisopsykiatriaa ja lastensuojelullisissa asioissa lastensuojelua.  

   

 

Kuvio 1. Yhdyspinnat integratiivisessa työssä (Marjaana Karjalainen 2018) 
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Lapsen paras – yhdessä enemmän, pääkaupunkiseudun LAPE-hanke 

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena 

Jatkossa on varmistettava, että konsultaatiokäytänteet (kuvio 1) on sovittu paikallisesti eri toimijoiden yhteis-
työssä. Em. integratiivisen työn mallinnusta voi käyttää keskustelujen pohjana. Yhteisen kansallisen arviointivii-
tekehyksen varmistuessa, tulee varmistaa sen käyttöönotto kaikissa yksiköissä ja yhteistyökäytännöt lasten, 
nuorten ja perheiden palveluiden kanssa.  

 

2.4.2 Mielenterveyspalvelujen integraatio  
 
Esiopetuksen, koulun ja toisen asteen mielenterveyspalveluiden integraatiota lähdettiin kartoittamaan kokoa-
malla työryhmä erityis- ja vaativimman tason kanssa yhteisten teemojen ja integratiivisten kokeilujen löyty-
miseksi. Konkreettisen etenemisen vuoksi päädyttiin opiskeluhuollon kehittämissuunnittelijoiden osallistumi-
sesta erityis- ja vaativimman tason työryhmiin: 
 
Lasten mielenterveystyöryhmä, Sari Niemi ja Christine Söderek 

Nuorten mielenterveystyöryhmä, Petra Korkiakoski ja Kati Wilska-Seemer 
Oppimisen ja kehityksen pulmat -työryhmä, Juulia Lahdensuo 
Lisäksi Juulia Lahdensuo ja Terhi Pippuri osallistuivat perhekeskuksen palvelukuvausten muotoiluun (lasten ja 
nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä oppilas- ja opiskelijaterveydenhuolto). 
 
Yhteistyössä lasten mielenterveystyöryhmän kanssa kehitettiin poissaolojen seurantaa ja niihin puuttumista ja 
nuorten mielenterveystyöryhmän kanssa geneeristä mielenterveysinstrumenttia, arviointimenetelmien yh-
denmukaistamista sekä HYKS varhain – työn mallintamista. HYKS Varhain on lasten- ja nuorisopsykiatrian kon-
sultatiivinen ja integratiivinen toimintamalli.  Arviointimenetelmien käyttöä kartoitettiin kuntien perustason 
työntekijöiltä ja niistä koottiin keskeisimmät työvälineet. Nämä on tarkoitus sijoittaa Mielenterveystalo-netti-
portaalin ammattilaisosioon vapaasti käytettäväksi. Tarkoitus oli ohjata aikaisempaa yhdenmukaisempaan mit-
tareiden käyttöön ja suunnitella jatkossa myös koulutusta näiden menetelmien käyttöön. Geneerinen mielen-
terveysinstrumentti (GMI) on työväline nuoren tilanteen kartoittamiseen ja tiedon kumuloitumiseen sujuvalla 
tavalla ammattilaisten välisessä yhteistyössä. GMI:tä voidaan käyttää jatkossa myös erikoissairaanhoidon lähe-
tettä valmisteltaessa yksilökohtaisessa oppilas- ja opiskeluhuollossa. 
 
Jatkossa keskeistä on selventää työnjakoa lievien ja keskivaikeiden mielenterveys- ja päihdeongelmien kohdalla. 
Perhekeskusten suunnittelussa tulisi huomioida nuoret erityisenä tukea tarvitsevana asiakasryhmänä. Palveluja 
suunniteltaessa tulee huomioida nuorten toiveet tuen järjestämisessä (mm. anonyymisyys, arkiympäristössä). 

2.5 Toimenpide 6: Systemaattinen malli asiakaspalautteen ja asiakashyödyn mittaamiseen  
 

Toimenpiteen toteuttamiseksi koottiin hankekunnista työryhmä, johon saatiin edustajia kolmesta hankekun-
nasta. Työryhmä kokoontui hankekaudella 8 kertaa, minkä lisäksi työryhmä työsti malleja kokousten välissä. 
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Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena 

 
 

Asiakaspalautteen hyödyntäminen -työryhmä 
Puheenjohtaja: Mikko Suonsyrjä, oppilashuollon aluevastaava, Helsinki 
Vastuusuunnittelija: Juulia Lahdensuo, hankesuunnittelija, Helsinki 

Jäsenet:  
Minna Klutas, kuraattori, Vantaa 
Anni Hirsaho, psykologi, Vantaa 
Tuija Huisman, kuraattori, Espoo 
Mari Roima, kuraattori, Helsinki 
Jenny Uusikivi, psykologi, Helsinki (osittain mukana) 
Frida Forsblom-Prittinen, kuraattori, Vantaa (osittain mukana) 
Tiina Turkia, muutosagentti, Socca (osittain mukana) 
Teresa Lybeck, terveydenhoitaja, Espoo (osittain mukana) 

 
 

 
Työryhmän tehtävät: 

o Kootaan, mallinnetaan ja arvioidaan vertaillen (benchmarkkaus) malli systeemisen asiakaspa-
lautteen ja asiakashyödyn mittaamiseen 

o Valitaan parhaat mallit, joita levitetään kaikkiin yksiköihin 
 
Kehittämistyössä arvioidut, mallinnetut ja pilotoidut toimintamallit: 
 
Arviointityökalu psykologin ja kuraattorin asiakastyöhön (kaikki koulutusasteet) (LIITE 9) 
Arviointityökalu on suunniteltu työvälineeksi suunnitelmallisiin asiakasprosesseihin, joissa pyritään käyntien ai-

kana vaikuttamaan lapsen tai nuoren hyvinvointiin. Arviointi on tarkoitus tehdä asiakkuuden alussa ja lopussa. 

Mallissa arvioidaan lapsen/nuoren hyvinvointiin liittyviä teemoja, kuten koulunkäyntiä ja oppimista, ihmissuh-

teita (perhe- ja kaverisuhteet), mielen hyvinvointia, terveyttä sekä arjen hallintaa (vuorokausirytmi, mielekäs 

tekeminen, resurssit ja talous). Lisäksi malli antaa tietoa ja palautetta asiakkaan kokemasta vuorovaikutussuh-

teesta psykologiin tai kuraattoriin, käydyistä keskusteluista tai käytetyistä välineistä sekä yleisluontoisesti käyn-

nistä. Ohjaavan kehittämisryhmän päätös 28.9.2018: Otetaan käyttöön kaikissa kunnissa tai kunnassa käytössä 

malli, joka sisältää vähintään samat elementit.  

 

Opiskeluhuollon asiakaspalaute (kaikki koulutusasteet) (LIITE 10) 
Opiskeluhuollon asiakaspalautekyselyssä on huomioitu eri kohderyhmät: oppilaat/opiskelijat, huoltajat ja hen-

kilökunta. Asiakaspalautekysely sisältää kysymyksiä sekä yhteisöllisestä että yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta. 

Kehitetyn mallin tavoitteena oli, että opiskeluhuollosta saadaan tulevaisuudessa laajasti asiakaspalautetta eri 

kohderyhmiltä opiskeluhuollon kehittämisen tueksi niin yksikkö- kuin kaupunkitasolla. Ohjaavan kehittämisryh-

män päätös 28.9.2018: Otetaan käyttöön kaikissa kunnissa tai kunnassa käytössä malli, joka sisältää vähin-

tään samat elementit.  

 

Laurea ammattikorkeakoulun opiskelija Krista Hamunen hyödynsi opinnäytetyössään Asiakaspalaute kysely –

mallin pilotoinnin yhteydessä kerättyä aineistoa. Opinnäytetyön on suunniteltu valmistuvan tammikuussa 2019. 

  

http://www.socca.fi/files/7518/Arviointityokalu_psykologin_ja_kuraattorin_asiakastyohon.pdf
http://www.socca.fi/files/7516/Opiskeluhuollon_asiakaspalautekysely_.pdf
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2.6 Toimenpide 7: Lasten, nuorten ja vanhempien osallistumistapojen suunnittelu ja vakiinnuttaminen 
 
Arvioitu, mallinnettu ja pilotoitu toimintamalli: 
 
Vanhempaintiimitoiminta (peruskoulu) (LIITE 11) 
Toimintamalli ja materiaalipaketti koulujen henkilökunnalle ja/tai koulujen vanhempainyhdistyksille vanhem-
paintiimitoiminnan käynnistämistä varten. Materiaalipaketti toimii lisäksi perustettujen vanhempaintiiminen 
aloituspakettina ja toiminnan tukena. Ohjaavan kehittämisryhmän päätös 28.9.2018: Otetaan käyttöön kai-
kissa kunnissa tai kunnassa käytössä malli, joka sisältää vähintään samat elementit.   
 
Osallisuus oli teemana 4.5.2018 oppimisverkostotilaisuudessa, jossa oli luentoja ja tietoiskuja osallisuudesta. 
Lisäksi tilaisuudessa oli toisen asteen opiskelijoiden paneeli, jossa keskusteltiin nuorten osallisuudesta oppilai-
toksissa ja opiskeluhuollossa. Nuoret toivoivat, että osallistumisen ja vaikuttamisen opettaminen aloitettaisiin 
jo varhain, jotta siitä tulee lapselle/nuorelle tapa. Nuoret myös toivoivat, että heitä kuultaisiin enemmän omaan 
opiskeluun liittyvissä asioissa eivätkä aikuiset tekisi olettamuksia vaikkapa nuoren käytöksen perusteella. Esim. 
poissaolojen vuoksi kurssilaiselle voidaan lähettää viesti, että ilmeisesti keskeytät kurssin, koska olet ollut näin 
paljon poissa, ilman että edes kysytään nuoren mielipidettä ja perusteluja asiaan. 
 
Lasten, nuorten ja huoltajien osallisuuden lisäämisen mahdollisuuksista ja hyvistä käytänteistä käytiin keskuste-
lua yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämisryhmissä. Ryhmän jäsenet kokivat, että huoltajat osallistuvat ja si-
toutuvat helpommin, jos asioita käsitellään ryhmä- tai luokkatasolla verrattuna koko yksikön tasolla. Lasten ja 
nuorten osallisuuden vahvistamisessa tärkeimmäksi nousi aito kohtaaminen ja kiinnostus opiskelijaa kohtaan 
omista työkiireistään huolimatta. Ryhmän jäsenet näkivät, että kohdatuksi tuleminen on tärkeässä osassa osal-
lisuuden toteutumisessa. Esille nostettiin myös, että lasten ja nuorten kannalta on merkityksellisintä lisätä osal-
lisuutta pienissä asioissa sekä tehdä tulokset omasta vaikuttamisesta näkyväksi lapsille ja nuorille. Myös yhtei-
söllisen opiskeluhuoltoryhmän toiminta ja lasten ja nuorten osallisuus siinä koettiin kaipaavan parempaa mark-
kinointia opiskelijoiden suuntaan. Tiedotusta yritettiin osin parantaa 7.- luokkalaisten ja toisen asteen 1. vuoden 
opiskelijoiden hyvinvointikeskustelun myötä.  
 
Maahanmuuttajataustaiset opiskelijoiden ja huoltajien osallisuutta vahvistavia tapoja on Maahanmuuttajataus-
taisten lapsiperheiden kanssa toimiville -suosituskorteissa. 
  

http://www.socca.fi/files/7540/Vanhempaintiimitoiminta.pdf
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2.7 Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen opiskeluhuollossa  
 
Hankekunnista koottiin työryhmä kehittämään digitaalisten menetelmien hyödyntämistä opiskeluhuollossa. 
Työryhmä kokoontui hankeaikana kahdeksan kertaa.  

 

Sähköiset menetelmät opiskeluhuollossa -työryhmä 
Puheenjohtaja: Minna Lahdensivu, Vantaa 
Vastuusuunnittelija: Sari Niemi, Vantaa 

Jäsenet:  
Leevi Laasonen, Espoo 
Jonna Naumoff, Espoo 
Niina Nevalainen, Helsinki 
Annika Vuorinen, Helsinki 
Maria Chatalov, Helsinki         
Heidi Backman, Vantaa 
Christine Söderek, Kauniainen 
Sari Myllynen-Naumanen, Kirkkonummi 

 
Työryhmän tehtävät:  

o Koota, mallintaa ja arvioida vertaillen (benchmarkkaus) sähköisten palvelujen hyödyntämistä opiskelu-
huollollisessa työssä 

-Edesauttaa ja selvittää nuorten käyttämien SOME -palveluiden hyödyntämistä oppilashuollon 
asiakastyössä yhteydenpidon ja näkyvyyden helpottamista varten.  
-Tavoitteena madaltaa asiakkaan kynnystä yhteydenottamiseen, lisätä ammattiryhmien näky-
vyyttä ja toisaalta helpottaa sekä monipuolistaa työntekijän asiakasviestintää. Pohdimme myös 
voisiko SOME -palvelujen alustoja hyödyntää ryhmäviestinnässä asiakkaiden, teemaryhmien, 
vanhempien ja työntekijöiden välillä. 
-Sähköisten palvelujen hyödyntäminen yhteisöllisessä oppilashuollossa. Esimerkiksi keräämällä 
digitaalisesti tietoa oppilasryhmiltä (luokka, luokkataso) hyödyntäen jo olemassa olevia sähköi-
siä palveluita (esim. O365, Google forms). 

o Valitaan parhaat mallit, joita levitetään kaikkiin yksiköihin 
o Työryhmässä ratkaistaan, miten kehittämisessä parhaiten voidaan hyödyntää lasten, nuorten ja van-

hempien kokemuksia  
 

Työryhmä koostanut nettisivulistauksen, jossa hyödyllisiä nettisivustoja opiskeluhuollon käyttöön. Listassa sekä 
yksilökohtaiseen että yhteisölliseen opiskeluhuoltoon soveltuvia sivustoja. Listaus toimitettu kaikkien hankekun-
tien opiskeluhuollon työntekijöille opiskeluhuollon esimiesten kautta. 
 
Arvioidut, mallinnetut ja pilotoidut toimintamallit: 

 
Hyvinvointikyselyjen tekeminen sähköisesti oppilaitoksissa (kaikki koulutusasteet) (LIITE 12) 
Koottu ohjeet hyvinvointikyselyjen tekemiseksi Googlen ja Microsoftin lomaketyökalujen avulla. Laadittu ohjeet 
myös kyselyn tulosten käsittelemiseksi yksikössä. Hyvinvointikyselyjen tekemistä sähköisesti käsitelty myös yh-
dessä yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämisryhmän kokouksessa. Ohjaavan kehittämisryhmän päätös 
29.8.2018: Tiedoksi, hyödynnettäväksi ja edelleen kehitettäväksi. 

  

http://www.socca.fi/files/7535/Hyvinvointikyselyjen_toteuttaminen_sahkoisesti_oppilaitoksissa.pdf
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Opiskeluhuollon näkyvyyden lisääminen sähköisiä menetelmiä hyödyntäen (kaikki koulutusasteet) (LIITE 13) 
Koottu lista tavoista tehdä opiskeluhuoltoa näkyväksi sähköisin menetelmin (esim. YouTube-video, blogi, Face-
book-sivu). Yksiköistä saadun palautteen perusteella esimerkiksi video on helppo tapa kertoa opiskeluhuollon 
palveluista, se säästää opiskeluhuollon työntekijöiden aikaa ja sitä voidaan hyödyntää monissa tilanteissa. Laa-
dittu lisäksi Helsingin, Espoon ja Vantaan lakimiesten avustuksella ohjeet huomioitavista asioista videoita teh-
dessä tai sosiaalista mediaa hyödynnettäessä. Ohjaavan kehittämisryhmän päätös 29.8.2018: Tiedoksi, hyödyn-
nettäväksi ja edelleen kehitettäväksi. 

Sähköiset yhteydenottotavat opiskeluhuollon toimijoihin (perusopetus ja toinen aste) (LIITE 14) 
Sähköiset menetelmät opiskeluhuollossa -työryhmässä tehtiin aluksi kysely, jolla lapsilta ja nuorilta kysyttiin, 
mm. mitkä sähköiset välineet soveltuisivat opiskeluhuollon toimintaan. Kyselyn perusteella Wilma koettiin par-
haana yhteydenpidon välineenä. WhatsApp, sähköposti, tekstiviesti ja puhelinsoitto kelpasivat myös lasten ja 
nuorten mielestä opiskeluhuollon viestintään. Sen sijaan Snapchat koettiin huonona vaihtoehtona. Kyselyn poh-
jalta selvitettiin sähköisiä yhteydenottotapoja opiskeluhuoltoon. Selvityksen tuloksena laadittu ohjeet sosiaali-
sen median ja internetpohjaisten työkalujen käytöstä yhteydenpidossa opiskeluhuollon asiakkaisiin. Ohjeita 
kommentoineet myös Helsingin, Espoon ja Vantaan sivistystoimien lakimiehet. Työryhmä kartoittanut myös 
opiskeluhuollon toimijoiden käyttöoikeuksia oppilastietojärjestelmiin eri hankekunnissa. Käyttöoikeuksissa on 
epätasaisuutta ja kartoituksella on pyritty tuomaan tämä näkyväksi.   
 

2.8 Ruotsinkielisten lasten ja perheiden palveluiden kehittäminen 

 
Kehittämisen tavoitteena oli yhdenmukaisuus ja tasalaatuisuus opiskeluhuollon käytänteissä riippumatta siitä, 
opiskeleeko lapsi tai nuori suomenkielisessä tai ruotsinkielisessä oppilaitoksessa. Kehittämisyksiköstä 14 oli ruot-
sinkielisiä esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yksikköjä.  Pilotointivaiheessa ruotsinnettiin ne toi-
mintamallit, joita myös ruotsinkielinen yksikkö lähti kokeilemaan. Suuren ruotsinkielisen kehittämisyksikkömää-
rän vuoksi kaikki opiskeluhuollon toimintamallit ovat kehitetty niin, että niitä voi toteuttaa myös ruotsiksi ja ne 
tullaan kääntämään ruotsiksi ja löytyy tämän jälkeen Soccan sivuilta. 

Tämän lisäksi ruotsinkielisten palveluiden nykytilaa ja ongelmakohtia sekä tulevaisuuden haasteita koottiin yh-
teen kehittämissuunnittelija Christine Söderekin ja projektityöntekijä Nina Östmanin (FSKC, Det finlandssvenska 
kompetenscentret inom det sociala området) toimesta. Oppimisverkostossa 1.3.2018 järjestettiin työpaja sivis-
tystoimen, sosiaalitoimen ja terveystoimen edustajille, jossa pohdittiin palvelujen nykytilaa, haavoittuvuutta ja 
tulevaisuuden haasteita. Työpajamateriaalia jatkotyöstettiin LAPEn ruotsinkielisessä verkostossa, jonka jälkeen 
materiaali lähti PKS LAPEn ja LAPE Uusimaan muutosagenttien kautta maakuntavalmistelun tueksi ruotsinkielis-
ten palveluiden selvityshenkilölle.  

  

http://www.socca.fi/files/7538/Opiskeluhuollon_nakyvyyden_lisaaminen_sahkoisia_menetelmia_hyodyntaen.pdf
http://www.socca.fi/files/7537/Sahkoiset_yhteydenottotavat_opiskeluhuollon_toimijoihin.pdf
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LAPE ruotsinkielinen verkosto 
Puheenjohtaja: Christine Söderek, PKS LAPE 
Sihteeri: Nina Östman, FSKC, PKS LAPE ja LAPE Uusimaa 

Jäsenet: 
Torbjörn Stoor & Veronica Salovaara, FSKC 
Minna Lindström, MLL/Raseborg 
Pia Graniittiaho & Petra Willamo, Barnavårdsföreningen i Finland 
Malin von Koskull & Anna Simonsen, Folkhälsan 
Matias Österberg, Sydkustens landskapsförbund 
Johanna Haukka, Valteri Skilla 
Karin Lassenius, Kommunförbundet 
Lisbeth Hemgård & Maria Balk, FDUV 
Mirva Sandén, Kyrkostyrelsen, Kyrkans central för det svenska arbetet 
Jonna Winberg, Helsinki Missio 
Louise Mannil, Luckan 
Maarit Lindman & Sanna Nieminen, LAPE Uusimaa (lyhyt perhekeskusesittely 15.3.2018) 
Opetushallituksen edustaja 
Christina Gestrin, Uusimaa2019, ruotsinkielisten palveluiden selvityshenkilö 

 
 

 
LAPEn ruotsinkielinen verkosto koostuu hanketyöntekijöiden lisäksi järjestöjen ja seurakunnan jäsenistä. Työ-
ryhmä on kokoontunut yhteensä 5 kertaa hankkeen aikana pohtimaan LAPE-työn sisältöjä ruotsinkielisestä nä-
kökulmasta ja vaikutuksia ruotsinkielisiin palveluihin. 
  
Kehittämistyössä kartoitettiin puutteet nykyhetken ruotsinkielisissä palveluissa sekä tulevaisuuden haavoit-
tuvuudet:  

• Nuorten päihdepalvelut 

• Psykiatrinen osastohoito lapsille ja nuorille Uudellamaalla ja muut ruotsinkieliset mielenterveys-
palvelut 

• Jalkautuvat palvelut sekä perustasolla että erityistasolla 

• Terapia- ja kuntoutuspalvelut 

• Materiaalit, mittarit, applikaatiot jne. jotka tukevat työskentelyä mielenterveyspalveluihin liit-
tyen eli yhdenvertaiset työvälineet henkilöstölle 

• Koordinaatiovastuu ja kokonaiskuva ruotsinkielisistä palveluista 

• Tämänhetkisen henkilöstön mahdollisuus tuottaa ruotsinkielisiä palveluja sekä mahdollisuus 
tuottaa niitä tulevaisuudessa 

• Vastuu ruotsinkielisten sivistystoimen, sosiaalitoimen ja terveystoimen yhdyspintojen kehittä-
misestä 
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3 Osatoteuttajat ja muut yhteistyötahot 

LAPE-opiskeluhuollon osatoteuttaja oli Laurea ammattikorkeakoulu, jonka rooli hankkeessa oli tutkia ja kehit-
tää lasten ja koululaisten subjektiivista hyvinvointia koskevaa tietoa, jonka pohjalta voidaan kehittää digitaalinen 
mittari lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityön tueksi. Lisäksi Laurea osallistui sitoutuneesti ja aktiivisesti 
oppimisverkostotilaisuuksien järjestämiseen. Hankesuunnitelmassa mainitut asiat toteutuivat ja yhteistyö sujui 
erinomaisesti. Lasten hyvinvointitietoa koskevia opinnäytetöitä esiteltiin oppimisverkostotilaisuudessa III 
(4.5.2018).  
 
Toinen osatoteuttaja oli Nicehearts ry., jonka kehittäminen LAPE-hankkeessa keskittyi Vantaan tyttöjen Tilan 
toimintaan ja vantaalaisten koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Nicehearts ry:hyn palkattiin valtionavus-
tuksella 50-prosenttista työaikaa tekevä henkilö, jonka tehtäviin kuului LAPE-yhteistyö. Hankkeen aikana pidet-
tiin vapaamuotoisia kahvi- tai teehetkiä vantaalaisissa oppilaitoksissa ja suljettuja ryhmiä eri tarpeissa oleville 
nuorille yhteistyössä oppilaitosten toimijoiden kanssa. Nicehearts osallistui myös tasa-arvosuunnitelmien laa-
dintaan ja erilaisiin tapahtumapäiviin oppilaitoksissa hankekautena. 
 
Muita yhteistyötahoja: 
 
Barnavårdsföreningenin ja PKS-kuntien ruotsinkielisten sivistystoimien edustajien kanssa järjestettiin yhteistyö-
tapaaminen, jossa Barnavårdsföreningen esitteli varhaiskasvatukseen ja kouluun suunnattua toimintaansa. 
Sovittu, että kunnat ottavat omien tarpeiden mukaisesti järjestään yhteyttä yhteistyöhön liittyen.  
Ella –kaverisovellus esitteli toimintaansa yhdessä oppimisverkostotilaisuudessa ja tietoa sovelluksesta on levi-
tetty hanketyöntekijöiden toimesta. 
Erilaisten oppijoiden liitto ry järjesti keväällä 2018 monimuotokoulutuksen (28 tuntia), joka antoi perustaidot 
lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan, vieraiden kielten ja hahmottamisen tukemiseen erilaisten tietoteknis-
ten apuvälineiden ja sovellusten avulla. Koulutus oli erityisesti suunnattu LAPE-kehittämisyksiköiden alakoulujen 
laaja-alaisille erityisopettajille. Koulutukseen osallistui erityisopettajia Vantaalta 4, Espoosta 6, Kirkkonummelta 
1 ja Helsingistä 1 (yht. 12). 
Oppimaa.fi verkkopalvelusivustolle tehdään videot hankekauden lopussa ainakin neljän hankkeessa kehitetyn 
toimintamallin esittelemiseksi.  
Paloma-hankkeen projektityöntekijä oli mukana maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten opiskeluhuoltoa 
kehittävän työryhmän kokouksissa. Kehittämissuunnittelija Kati Wilska-Seemer osallistui Pakolaisten mielenter-
veyden tukeminen Suomessa - Paloma-käsikirjan laadintaan. Lape-hanketyöntekijät levittivät tietoa käsikirjasta 
verkostoilleen. 
School Day Helsinki Oy tarttui keväällä 2018 LAPEssa esille nousseeseen ajatukseen koulukohtaisesta hyvin-
vointisovelluksesta, joka kannustaisi lapsia ja nuoria toimimaan omaa hyvinvointiaan edistävästi. 
Suomen Vanhempainliiton ja KoKo Espoo ry:n kanssa kehitettiin toimintamalli vanhempaintiimitoiminnasta ja 
sen käynnistämisestä. Kyseiset järjestöt ovat myös mukana toimintamallin juurruttamisessa Lape-hankkeen 
jälkeen. Suomen Vanhempainliitosta oli myös puheenvuoro yhdessä oppimisverkostotilaisuudessa. 
Suomen Mielenterveysseura oli mukana suurimmassa osassa kuntien LAPE kick off –tilaisuuksia. Heidän mate-
riaaliaan levitetään kahden eri toimintamallin kautta. 
Yeesi ry osallistui lasten ja nuorten mielenterveyden tukemisen työpajaan 8.12.2018 oppimisverkostotilaisuu-
dessa. 
 
Hankekaudella opintoihin kuuluvaa harjoittelua suorittivat sosionomiopiskelijat Emilia Suhonen (XAMK, Kaak-
kois-Suomen ammattikorkeakoulu) ja Katariina Nyéki (Diakonia ammattikorkeakoulu). Opiskelijat osallistuivat 
aktiivisesti kehittämiskokonaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen. Ohjaajana toimi kehittämissuunnittelija 
Petra Korkiakoski. Ammattikorkeakouluyhteistyötä tehtiin myös opinnäytetöihin liittyen. 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136193/7.8.PALOMA_KA%cc%88SIKIRJA_WEB.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136193/7.8.PALOMA_KA%cc%88SIKIRJA_WEB.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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4 Osallisuuden toteutuminen kehittämistyössä 

Syksyllä 2016 hankesuunnitelmaa valmisteltaessa kysyttiin avoimesti internetissä kuntalaisten näkemyksiä siitä, 
millaisia asioita tulisi huomioida varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten hyvinvointityön vahvistamisessa. 
Vastauksia saatiin 17. Niissä nostettiin esiin mm. tiedonsiirron kehittäminen koulun nivelvaiheissa, kohtaamisen 
mahdollistaminen koulun arjessa ja kokonainen koulupäivä eli kerhot osaksi koulupäivää. 
 
Hankkeen toteutusvaiheessa osallisuus on toteutunut seuraavin tavoin:  

- LAPE-kehittäjäyksiköillä oli 5.9.-13.10.2017 vastattavanaan kysely, jossa kartoitettiin opiskeluhuollon 
nykytilaa ja kehittämistarpeita. Esiopetusyksiköistä, peruskouluista tai toisen asteen oppilaitoksista 
40/56 vastasi kyselyyn. 

- Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijat Taru Kulmala ja Karoliina Sorvari kävivät syksyllä 2017 haas-
tattelemassa opiskelijoita ja oppilaita alakoulusta, yläkoulusta sekä lukiosta aiheena yhteisöllinen oppi-
lashuolto ja hyvinvointi koulussa. Tuloksia hyödynnettiin kehittämisessä. 

- Oppimisverkostotilaisuudessa I (8.12.2017) iltapäivän työpajatyöskentelyssä oli mukana Yeesin edusta-
jia sekä maahanmuuttajataustaisia vanhempia tuomassa kokemusasiantuntijuuttaan työskentelyyn. 

- LAPE-ryhmissä (LAPE-opiskeluhuolto ohjaava kehittäjäryhmä, Espoon LAPE-ryhmä, Espoon LAPE-opis-
keluhuolto asiantuntijaryhmä) oli mukana vanhempainyhdistyksen edustaja tuomassa oppilaan van-
hemman näkökulmaa kehittämiseen.  

- LAPE -hankkeen sähköiset menetelmät opiskeluhuollossa -työryhmän kysely oppilaille (tammikuu 
2018), vastaajia 175. Kyselyllä kartoitettiin lasten ja nuorten näkemyksiä sosiaalisesta mediasta ja sen 
soveltuvuudesta opiskeluhuollon toimintaan.  

- Espoossa Unelma-työpaja (8.2.2018) Espoonlahden alueen koulujen oppilaille (16 koulua, joista kai-
kista kaksi oppilasta mukana). Työpajassa oppilaat kertoivat näkemyksiään LAPE-työn kannalta tärkei-
siin yhteisöllisen opiskeluhuollon teemoihin.  

- Oppimisverkostotilaisuudessa III (4.5.2018) akvaariokeskustelu "Miten osallisuus toteutuu arjen koulu-
työssä ja opiskelussa?" Keskusteluun osallistui kolme opiskelijaa Vaskivuoren lukiosta ja yksi opiske-
lija Varian Myyrmäen toimipisteestä. 

- LAPE-kehittämistä erityisesti kulttuurien moninaisuudennäkökulmasta esiteltiin Espoon Monikulttuuri-
asiain neuvottelukunnalle (7.6.2018)   

- Kirkkonummen ja Kauniaisten nuorisovaltuustot kokoontuivat yhteen 2.10.2018 keskustelemaan LAPE-
hankkeesta ja nuorten näkemyksistä oman kunnan nuorten palveluista. Nuorisovaltuustot sopivat te-
kevänsä kuntien LAPE-ryhmille kannanotot nuorten toiveisiin liittyen. Espoossa LAPE-kehittämisen tu-
lokset esiteltiin nuorisovaltuustolle 25.10.2018. 

- Lisäksi lapsilta, nuorilta tai perheiltä kysyttiin palautetta useista kehitetyistä toimintamalleista hank-
keen pilotointien yhteydessä. 
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5 Viestintä 

Kehittämisessä pyrittiin mahdollisimman aktiiviseen ja avoimeen viestintään. Viestinnässä hyödynnettiin 
sosiaalisen median kanavia (Twitter ja Facebook). Lapsen paras, yhdessä enemmän -hankeen Facebook si-
vulla julkaistiin tiedote kaikista tapahtumista (esim. oppimisverkostotilaisuudet). Lisäksi tehtiin muutamia 
vapaamuotoisia tilannepäivityksiä projektiryhmän työskentelystä. Tavoitteena oli kertoa kehittämisen ete-
nemisestä mahdollisimman laajasti. 

Tiedotteet 

Opinnäytetöissä kehitetään mittaristoa lasten hyvinvoinnin arviointiin, Laurea-ammattikorkeakoulu 
Lisää osallisuutta opiskeluhuoltoon, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca 
Yhteiset menetelmät pääkaupunkiseudun opiskeluhuoltoon, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskes-
kus Socca 

Lisäksi useita kuntakohtaisia tiedotteita LAPE-kehittämisen etenemisestä ja tuloksista. 

Julkaisut 

LAPEssa kehitetään opiskeluhuoltoa, Terhi Pippuri. Curator, Kuraattoriyhdistyksen jäsenlehti 2017. 

Koulu hyvinvointia tukeva yhteisönä, Terhi Pippuri. Teoksessa Petrelius, Päivi & Eriksson, Pia (toim.) Uudis-
tuva lastensuojelu – kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa. Työpaperi 32/2018, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos. 

Poissaoloihin puuttumisen toimintamalli, Christine Söderek, Sari Niemi, Marjaana Karjalainen, Leena Män-
nistö ja Virve Edlund. Erityiskasvatus 4/2018. 

Hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa – varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos hyvinvoinnin tukena – kehittämistyön 
tuloksia maakunnista -julkaisussa esitellään useita hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja. Kirjoittajat: Juu-
lia Lahdensuo, Christine Söderek ja Kati Wilska-Seemer. Julkaistaan 11/2018, Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos. 

 

 

  

https://www.laurea.fi/ajankohtaista/artikkelit/lape-hanke-opinnayte/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3D%3D&_t_q=lape&_t_tags=language%3Afi%2Csiteid%3A9fe7e499-6ec1-4d48-9f91-039aa7f74dab&_t_ip=193.166.246.77&_t_hit.id=Laurea_Web_Features_Article_ArticlePage%2F_79482fd4-8ffa-4511-a056-cbfa15019c00_fi&_t_hit.pos=1
http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/ajankohtaista/lisaa_osallisuutta_opiskeluhuoltoon.8011.news
http://www.socca.fi/kehittaminen/lapsen_paras_-_yhdessa_enemman_-hanke/ajankohtaista/yhteiset_menetelmat_paakaupunkiseudun_opiskeluhuoltoon.8223.news
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6 Arviointimittarit 

Lapsen paras – yhdessä enemmän hankesuunnitelmassa on opiskeluhuollon kokonaisuuden arviointimit-
tarit, joiden tietoja on koottu tähän taulukon 1 mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on lasten ja perheiden 
hyvinvoinnin lisääntyminen, mitä voidaan arvioida vasta myöhemmin. Jatkossa on kiinnostavaa tarkastella 
muutoksia, joita arviointimittareissa tapahtuu. 
 

Taulukko 1. Tavoitteet, toimenpiteet ja käytetyt arviointimittarit 

TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI 

Opiskelijat saavat yksilö-
kohtaista opiskeluhuoltoa 
oikea-aikaisesti ja tasalaa-
tuisesti 

Yhdenmukaistetaan opiskeluhuollon käy-
täntöjä 

- Väestöpohja ja opiskelijamäärä 
- Opiskeluhuollon ammattilaisten 

määrä 
- Saanut apua hyvinvointiin ammattilai-

selta 
- Opiskeluhuoltopalvelujen saatavuus 

(määräajat ja laajojen terveystarkas-
tusten peittävyys) 

Yhteisöllinen opiskelu-
huolto tukee opiskelijoiden 
kasvua, hyvinvointia ja yh-
teisöllisyyttä 

- Yhdenmukaistetaan yhteisöllisen opis-
keluhuollon käytäntöjä ja hyödynne-
tään oppilaitoksen monialaisen tarkas-
tamisen tuloksia 

- Lisätään opiskelijoiden osallisuutta yh-
teisöllisen opiskeluhuollon toteuttami-
sessa ja suunnittelussa 

- Vahvistetaan sosiaalisia ja tunne-elä-
män taitoja kehittäviä menetelmiä 
sekä näiden taitojen opiskelua opetus-
suunnitelman mukaisilla oppitunneilla 
ja kiusaamisen ehkäisyä 

Kokemus koulukiusatuksi tulemisesta 

Lapsen ja perheen ääni 
kuuluu palvelujen kehittä-
misessä 

Systemaattisen asiakaspalautteen ja asia-
kashyödyn mittaaminen ja hyödyntäminen 

Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulussa 

Lapsi / perhe saa tarvitta-
vaa tukea arkiympäristössä 
– tuki rakennetaan yhdessä 
lapsen, huoltajien ja am-
mattilaisten kanssa 

Erityispalvelut integroidaan arkiympäristöi-
hin: konsultaatio, jalkautuva työ, verkosto-
työ 

- Lähetteiden, sosiaalihuoltolain mu-
kaisten yhteydenottojen ja lastensuo-
jeluilmoitusten määrä 

- Jalkautuvan työn määrä 

 

Taulukko 2. Väestöpohja ja opiskelijamäärä  

 Kunnan väestö-
pohja (1.1.2018) 

Esiopetusikäisten 
lasten määrä 

Perusopetusikäisten 
lasten määrä 

Toisen asteen opiskeli-
joiden määrä 

Helsinki 643 272 5729 51 082 15 133 (luvusta puuttu-
vat ammatillisen koulu-
tuksen opiskelijat) 

Espoo 279 044 3851  32 006  12 606 

Vantaa 223 027 2628 23 410 8430 

Kauniainen 9626 106 1496 709 

Kirkko-
nummi 

39 183 569 5231 880 
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Taulukko 3. Opiskeluhuollon ammattilaisten määrä 

 Kuraattorien 
määrä: esiopetus/ 
perusopetus/ toi-
nen aste 

Psykologien 
määrä: esiope-
tus/ perusope-
tus/ toinen aste 

Terveydenhoitajien 
määrä:  
esiopetus/ perus-
opetus/ toinen aste 

Koululääkärien määrä:  
esiopetus/ perusope-
tus/ toinen aste 

Helsinki Suomenkieliset: 
1 / 55 / 35 

Suomenkieliset: 
0 / 45 / 27 

Suomenkieliset: 
- / 83,5 / 

30 vakanssia yhteensä 

Espoo Suomenkieliset: 
4 / 33 / 10  
Ruotsinkieliset: 
- / 4 / 1 

Suomenkieliset: 
0 / 33 / 10 
Ruotsinkieliset: 
 - / 5/  - 

- / 50 / 22 - / 10 / 2 

Vantaa 3 / 27 / 9 3 / 24 / 8 - / 38 / 16 - / 7 / 1,75 

Kauniainen 0,1 / 2,9 / 1 0,1 / 2,9 / 1 -/2,8/1,3 -/0,3/0,2 

Kirkko-
nummi 

Suomenkieliset:  
- / 5,34 / 0,66 
Ruotsinkieliset: 
0,2 / 1,4 / 0,4 

Suomenkieliset: 
- / 5,37 / 0,63 
Ruotsinkieliset: 
0,3 /1,4 / 0,3 

- / 10,8 /1,6 - / 1,32 / 0,2 

 

Taulukko 4. Saanut apua hyvinvointiin ammattilaiselta, perusopetus 8.lk. ja 9.lk. (Kouluterveyskysely 2017) 

  Kouluterveydenhoi-
tajalta 

Koululääkäriltä Kuraattorilta Psykologilta Opetta-
jalta 

Helsinki 89,1 % 83,8 % 74,3 % 66 % 81,2 % 

Espoo 89,4 % 83,1 % 73 % 67,4 % 80,3 % 

Vantaa 84,2 % 79,4 % 69,5 % 65,5 % 78,2 % 

Kauniainen 70 % 70,2 % 51,6 %  75,6 % 

Kirkko-
nummi 

80,8 % 70,5 % 60,4 % 56,9 % 75,5 % 
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Taulukko 5. Opiskeluhuoltopalvelujen saatavuus  

 Kuraattorit Psykologit Terveydenhoitajat 

 Kokonaisasiakasmäärästä niiden osuus, joille aikaa on tar-
jottu määräajan puitteissa tai aika on toteutunut määräajan 
puitteissa (Huom! luvut eivät kunnittain vertailukelpoiset) 

Terveydenhoitajan tekemä  
terveystarkastus (1., 5., 8.lk.) 

Helsinki Suomenkieliset: 
Perusopetus: 85 % 
Toinen aste: 98,1 % 
Ruotsinkieliset: 
Perusopetus: 96,6 % 
Toinen aste: 100 % 

Suomenkieliset: 
Perusopetus: 74,2 % 
Toinen aste: 80 % 
Ruotsinkieliset: 
Perusopetus: 91,3 % 

1.lk. 95,8 %  
5.lk. 97,3%  
8.lk. 91,3 % 

Espoo Suomenkieliset: 
Esi- ja perusopetus: 95,6 % 

Lukiot: 98,7 % 

Ammatillinen koulutus: 
99,8 % 

Ruotsinkieliset: 96,2% 
 

Suomenkieliset: 
Perusopetus: 92,2 % 
Lukiot: 81,2 % 
Ammatillinen koulutus 77,3 % 
Yhteensä: 87,5% 
Ruotsinkieliset: 95,1% 

1.lk. 97 %  
5.lk. 75 %  
8.lk. 80 % 

Vantaa Suomenkieliset: 
Perusopetus: 98 % 
Lukiot: 96 % 
Ammatillinen koulutus 96 
% 

Suomenkieliset: 
Perusopetus: 89 % 
Toinen aste: 82 % 

1.lk. 100 % 

5.lk. 91,0 % 

8.lk. 92,0 % 

Kauniainen Suomenkielinen ja ruotsin-
kielinen perusopetus ja lu-
kio: 99 % 
 

Suomenkielinen perusopetus 
ja lukio 100 % 
Ruotsinkielinen perusopetus ja 
lukio: henkilöstövajeen vuoksi 
ei lukuja 
 

1.lk. 100 %  
5.lk.100 %  
8.lk. 95 % 

Kirkkonummi Suomenkieliset: 
Perusopetus ja lukio: 95,6 
% 
Ruotsinkieliset: 
95 % 

Suomenkieliset: 
Perusopetus ja lukio: 95,4 % 
Ruotsinkieliset: 
97 % 

1.lk. 99% 
5.lk. 99% 
8.lk. 99% 

 

Taulukko 6. Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa (Kouluterveyskysely 2017)  
Perusopetus  

4. ja 5. lk. 
Perusopetus  

8. ja 9. lk. 
Lukio Ammatillinen  

oppilaitos 

Helsinki 8 % 5,5 % 1,4 % 2,9 % 

Espoo 7,2 % 5,2 % 0,6 % 2,4 % 

Vantaa 7,9 % 6 % 1,7 % 3,2 % 

Kauniainen 5,8 % 5,1 %  - 

Kirkko-
nummi 

6,3 % 3,9 % 1,2 % 5,8 % 
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Taulukko 7. Hyvät vaikutusmahdollisuudet koulussa (Kouluterveyskysely 2017)  
Perusopetus 8. ja 9. lk. Lukio Ammatillinen oppilaitos 

Helsinki 10,6 % 11,6 % 24 % 

Espoo 8,7 % 9,4 % 26,9 % 

Vantaa 9,7 % 12,1 % 24,1 % 

Kauniainen 11 % 13,3 % - 

Kirkko-
nummi 

5,4 % 7,2 % 27,9 % 

 

Taulukko 8. Tehdyt lähetteet 

Kunta  

Helsinki Lähetteet kouluterveydenhuolto: 1930  
Opiskeluterveydenhuolto: 397 

Espoo Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: 1404 
SHL:n mukaiset yhteydenotot: 512 (koskee 489 lasta) 
Lastensuojeluilmoitukset: 7506 (koskee 4130 lasta) 

Vantaa Lähetteet (koululääkärit): 347 
SHL:n mukaiset yhteydenotot: 31 
Lastensuojeluilmoitukset: 1361 (koskee 2107 lasta) 

Kauniainen Lähetteet: Tietoa ei saada 
SHL:n mukaiset yhteydenotot: 2 
Lastensuojeluilmoitukset: 24 

Kirkko-
nummi 

SHL:n mukaiset yhteydenotot ja lastensuojeluilmoitukset kokonaisuudessaan: 1242 

 
 

Taulukko 9. HYKS Varhain-työn määrä (1.8.2017-31.7.2018)  
Jalkautuvan työn määrä (HYKS-Varhain, nuorisopsykiatria) 

Helsinki  

Espoo 283 

Vantaa Nuorten lukumäärä 125, tapaamisten/konsultaatioiden määrä 348 

Kauniainen 1 

Kirkkonummi 69 
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7 Opit ja palautteet 

Kehittämisen kuluessa kerättiin palautetta oppimisverkostotilaisuuksista (taulukko 10). Lisäksi kaikkien LAPE-
hankkeen kehittämis-/työryhmien jäseniltä pyydettiin palautetta työryhmän toiminnasta (taulukko 11). Viimei-
sen oppimisverkostopalautteen yhteydessä pyydettiin myös palautetta LAPE-opiskeluhuollon kehittämisestä 
(taulukko 12).   

Taulukko 10. Oppimisverkostotilaisuuksista saatu palaute 

 8.12.2017 
(n=20) 

1.3.2018 
(n=15) 

4.5.2018 
(n=7) 

8.11.2018 
(n=5) 

Sain päivästä lisää osaamista (1-10) 4,7 4 5,1 6 

Vien uusia ajatuksia ja ideoita omaan työyhteisööni 
(1-10) 

5,7 4,5 5,4 6 

Lasten ja nuorten näkökulmat olivat riittävästä mu-
kana työskentelyssä (1-10) 

5,3 6,1 7,1 5,8 

Tiedän, mitä LAPE-kehittämisellä tavoitellaan (1-
10) 

7,9 6,7 7,3 9,6 

Arvioi oppimisverkostotilaisuutta kokonaisuutena 
(1-10) 

6,0 5,4 5,9 9,4 

 

Taulukko 11. Kehittämis- ja työryhmien jäseniltä saatu palaute 

 Vastausten keskiarvo (n=36) 

Työskentelyn tavoitteet oli määritelty selkeästi (1-4) 3,2 

Työryhmän työskentely oli mielekästä (1-4) 3,2 

Työryhmä saavutti asetetut tavoitteet (1-4) 3,1 

Olin motivoitunut työryhmän jäsen (1-4) 3,2 

Mielestäni työryhmän työ tuotti asiakashyötyä lapsille, nuorille ja per-
heille (1-4) 

3,3 

 
 

Taulukko 12. Palautetta LAPE-kehittämisestä 

 Vastausten keskiarvo (n=5) 

LAPEssa kehitettiin oman työni kannalta merkityksellisiä asioita (1-10) 7,2 

Omassa yksikössäni sitouduttiin LAPEn mukaisiin tavoitteisiin (1-10) 6 

LAPEssa esille nostettujen kehittämiskohteiden kehittämisen tulee jat-
kua (1-10) 

9,2 

LAPE-kehittämisestä oli hyötyä omassa työssäni (1-10) 7 
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8 Arviointi ja ideoita jatkokehitykselle 

Hankkeen tavoitteena oli yhdenmukaisuuden ja tasalaatuisuuden lisääminen opiskeluhuollossa. Tavoitteen saa-
vuttamista on mahdotonta arvioida hankekaudella. Arviointi tulee toteuttaa myöhemmin, kun LAPEssa kehitet-
tyjä toimintamalleja on otettu systemaattisesti käyttöön. Ensimmäinen arviointiajankohta tulisi olla syksyllä 
2019. Tällöin tulee selvittää, kuinka monessa hankekuntien esiopetusyksikössä, peruskoulussa ja toisen asteen 
oppilaitoksessa on käytössä LAPEssa kehitetyt toimintamallit, ja mikä on yhtenäisten toimintatapojen vaikutus 
lasten ja nuorten saamiin opiskeluhuollon palveluihin. Lasten ja nuorten hyvinvoinnissa sekä palvelujen järjes-
tämisessä tapahtuvia muutoksia voidaan jatkossa tarkastella luvun 6 mukaisten arviointimittarien seurannalla. 
Lasten ja nuorten hyvinvointia kuvaavia indikaattoreiden osalta tarkastelua on kuitenkin tarpeen laajentaa. 
 
Projektiryhmä arvioi tehtyä kehittämistyötä taulukon 13 mukaisesti. Jatkossa on varmistettava, että kehitetyt 
toimintamallit viedään johtamisen kautta kuntien rakenteisiin ja otetaan käyttöön oppilaitoksissa ja opiskelu-
huollossa. Tämä tapahtuu kuntakohtaisten juurruttamissuunnitelmien mukaisesti. Kunnissa on määritelty toi-
meenpanon vastuuhenkilöt. Vuonna 2019 LAPE-muutosagentit sekä pääkaupunkiseudulle rekrytoitava kunta-
agentti tukevat toimeenpanoa. Johtamisen tueksi on suunnitteilla LAPE-akatemioita. 
 

Taulukko 13. Projektiryhmän SWOT-analyysi LAPE-kehittämisestä 

Vahvuudet Heikkoudet 

• LAPEssa tehty kehittämistyö hyödyttää opiskeluhuoltoa 
(riippumatta toteutuuko sosiaali- ja terveyspalveluiden 
hallintoreformi) 

• Yhteistyössä eri kuntien kanssa päästy hyvään alkuun 
• Yhteistyö ja dialogi erikoissairaanhoidon kanssa  
• Opiskeluhuollon kehittämisessä huomioitu ruotsinkieli-

syys 

• Sirpaleinen ja iso kokonaisuus, mutta moniin opiskelu-
huollon käytänteisiin saatu perusmalli 

• Kehitellyt toimintamallit konkreettisia työvälineita 
  

• LAPE-hankeaika liian lyhyt 
• Pilotoinnit tehtiin liian nopealla aikataululla ja 

huonossa ajankohdassa 

• Kehittäminen painottunut liikaa perusopetukseen 

• Kehittämiskokonaisuudet edenneet hyvin eri tah-
tisesti, mikä vaikuttanut integraation ja yhdyspin-
tatyön kehittämiseen 

• Ei juurikaan uusia avauksia sosiaalihuollon ja las-
tensuojelun kanssa 

• Lasten ja nuorten osallisuus 
• Vahva painopiste erityis- ja vaativimman tason ke-

hittämisessä (ennaltaehkäisevä toiminta jäänyt 
vähemmälle huomiolle) 

• Kansallisen tason ohjaus vähäistä 

Mahdollisuudet Uhat 

• Jatkossa LAPEn mukaista kehittämistä erityisesti esiope-
tukseen ja toiselle asteella 

• Kehittämisessä mukana innokkaita toimijoita kentältä, 
kehittämisinnokkuuden hyödyntäminen jatkossa 

• Osallisuuden näkökulmasta tiedetään melko hyvin lasten 
ja nuorten toiveita, mutta miten niihin vastataan 

• Aloitettujen yhteistyörakenteiden jatkaminen (esim. 
opiskeluhuollon ohjaava kehittämisryhmä, opiskeluhuol-
lon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötapaaminen) 

• Kunnat voivat jatkossakin hyödyntää toisten tekemää ke-
hittämistyötä 

• Hankkeiden suhde kuntien omaan kehittämistyöhön 

• Kunnat eivät sitoudu malleihin ja niiden yhteiseen 
jatkokehittämiseen 

• Vuonna 2019 LAPE-resurssit oleellisesti 
pienemmät 

• Kunnat eivät näe lapsia ja perheitä pääkaupunki-
seudun yhteisinä  

• Eri toimijat eivät riittävästi tunne tai arvosta tois-
tensa osaamista 

• Sote-uudistuksen monimutkaisuus ja epävarmuus 
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9 Liitteet 

Toimintamallien kehittämisprosessit: 
1. 7. luokkalaisten ja toisen asteen 1. vuoden opiskelijoiden hyvinvointikeskustelu 
2. Poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen 
3. Opiskeluhuollon vuosikellot 
4. Opiskeluhuollollinen polku 
5. Opiskeluhuollon konsultaatiokäytänteet 
6. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ja huoltajien Tervetuloa! -tapaamiset 
7. Monitoimijainen ja –kielinen alueellinen vanhempaintilaisuus 
8. Opiskeluhuollon yhteistyöprosessit 
9. Arviointityökalu psykologin ja kuraattorin asiakastyöhön 
10. Opiskeluhuollon asiakaspalaute 
11. Vanhempaintiimitoiminta 
12. Hyvinvointikyselyjen tekeminen sähköisesti oppilaitoksissa 
13. Opiskeluhuollon näkyvyyden lisääminen sähköisiä menetelmiä hyödyntäen 
14. Sähköiset yhteydenottotavat opiskeluhuollon toimijoihin 
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LIITE 1: 7.- LUOKKALAISTEN JA TOISEN ASTEEN 1. VUODEN OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIKESKUSTELU 

 

Lähtötilanne 

Opiskelijat ovat tuoneet esille, että heille on epäselvää, mitä apua opiskeluhuollosta voi saada ja miten. He itse 

toivovat tutustumista erityisesti kuraattorin ja psykologin kanssa. Mallilla halutaan madaltaa kynnystä opiskelu-

huollon palveluihin hakeutumiseen ja tehdä opiskeluhuollon toimijat tutummaksi opiskelijoille. Tapaamiset tuo-

vat myös opiskeluhuollon toimijoille tietoa opiskelijoiden ajatuksista nivelvaiheessa. Tätä voidaan hyödyntää 

yhteisöllisen työn suunnittelussa. 

Kokeilu vastaa LAPE-opiskeluhuollon seuraavaan toimenpiteeseen:  

• Toimenpide 1: Arvioidaan ja mallinnetaan vertaillen yhteisiä yhteisöllisen oppilashuoltotyön toiminta-

malleja 

 

Toimintamallin kehittely 

Malli on kehitetty yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämisryhmässä hyödyntäen kunnissa jo olemassa olevia 

toimintatapoja tutustuttaa oppilaat ja opiskelijat opiskeluhuoltoon eri tavoin. 

Mallin mukaisesti opiskeluhuollon toimijat (ainakin kuraattori ja psykologi) tapaavat kaikki oppilaitoksen 7.-luok-

kalaiset ja toisen asteen 1. vuoden opiskelijat. Tapaamiset toteutetaan joko pienryhmässä tai luokassa ja mallilla 

on lyhyt ja pitkä hyvinvointikeskusteluversio. Kokeiluun osallistui 7 perusopetuksen yksikköä ja 1 lukio elo-syys-

kuussa 2018. 

Kokeiluun osallistuivat seuraavat yksiköt kunnittain: 

• ESPOO: Leppävaaran lukio, Martinkallion koulu, Nöykkiön koulu, Viherlaakson koulu, Kuitinmäen koulu, 

Lintumetsän koulu;  

• VANTAA: Havukosken koulu,  

• HELSINKI: Arabian peruskoulu 

 

Ammattilaisten palaute 

Kokeiluun osallistuvilta kehittämisyksiköiltä pyydettiin palautetta hyvinvointikeskustelusta. Palautekyselyyn tuli 

14 vastausta ammattilaisilta. Toimintamallista palautetta annettiin skaalalla 0-4 (0 = ei lainkaan, 4 = paljon). 

Toimintamallille annettiin kokonaiskeskiarvo 2,8. Kokeilusta annettiin palautetta seuraavanlaisesti:   

Sain riittävästi tietoa kokeilusta etukäteen: 2,6 

Sain riittävästi tukea/opastusta kokeilun toteuttamiseen: 2,6 

Kokeilu oli hyvin suunniteltu suhteessa työkäytäntöihimme: 2,8 

Kokeilu oli hyvin suunniteltu suhteessa työmme tavoitteisiin: 2,9 

Koin kokeilun merkitykselliseksi oppilaiden/huoltajien kannalta: 3 

 

Vastaajat kokivat, että mallissa hyödyllistä/toimivaa oli käyttää mielenterveyden kättä keskustelun tukena. vas-

taajat totesivat myös, että tällä tavalla pääsivät hyvin tutustumaan opiskelijoihin vuorovaikutuksessa. Mallia ke-

huttiin selkeäksi ja helpoksi toteutettavaksi ja nähtiin hyvänä asiana, että malliin oli sisällytetty joustovaraa. 

Palautekyselyssä pyydettiin myös tietoa siitä, mitä jatkokehittelyssä pitäisi ottaa huomioon. Toimintamallia to-

teutettiin pääosin opinto-ohjaajan tai terveystiedon tunnilla ja nähtiin haasteita siinä, millä tunnilla keskustelua 

voisi toteuttaa ja miten tärkeäksi opettajat kokivat tällaisen keskustelun. Jotkut nostivat esille aikapulan toteu-

tukselle ja useimmat vastaajat kertoivat, että olivat kokeilleet lyhyttä versiota, koska yksikössä ei ollut aikaa ja 

mahdollisuuksia kokeilla pitkää versiota. Jotkut kokivat myös, että keskustelun toteuttamista varten tarvitaan 
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paljon aikaa suunnitteluun. Palautteessa nostettiin myös esille, että myöhemmin syksyllä voisi olla parempi ajan-

kohta toteuttaa keskusteluja, kun alkusyksy menee ryhmäyttämiseen. Toivottiin, että opiskelijat voisivat antaa 

palautetta mallista heti keskustelun jälkeen, tällä kertaa palautteet annettiin Wilman kautta. 

 

Vastaajia pyydettiin kertomaan, mikäli malli pitäisi ottaa käyttöön kaikissa yksiköissä. Vastaajat vastasivat tähän 

kyllä (38,5 %), ei (15,4 %) tai kyllä tietyin muutoksin (46,2 %). Muutoksissa toivottiin, että mallia saisi soveltaa 

omien tarpeiden mukaiseksi ja muutosehdotuksena toivottiin lyhyempää yleisesittelyä ja enemmän keskustelua 

opiskelijoiden kanssa. 

 

Mitä muuta haluaisit sanoa -osiossa palautetta annettiin siitä, että malli toi hyvän lisän yhteisölliseen työhön, 

mutta että sen rinnalla on hyvä olla muita erilaisia toimintatapoja tutustumiseen ja ryhmäyttämiseen. Palaut-

teissa todettiin myös se, että yksiköissä henkilöstöresurssi oli sellainen, että pitkää versiota ei pystytty toteutta-

maan ja pienryhmäjakoa ei myöskään aina onnistunut, silti nähtiin, että pienryhmissä malli voisi toimia parhai-

ten. Jossakin yksikössä ei nähty ollenkaan lisäarvoa jakautua pienryhmiin ja jossakin toisessa oltiin koettu, että 

pienryhmäjako tyttö- ja poikaryhmiin oli ollut toimivaa. Yhdessä yksikössä työntekijät olivat muokanneet kes-

kustelun ensimmäistä osaa niin, että he eivät esitelleet opiskelijoille omaa työtään, vaan kyselivät heiltä missä 

asioissa he kokivat, että voivat kääntyä psykologin tai kuraattorin puoleen ja näin saivat tilaisuudesta vuorovai-

kutteisemman. 

 

Opiskelijoiden palaute 

Opiskelijat vastasivat myös palautekyselyyn hyvinvointikeskustelun jälkeen. Kysely lähetettiin opiskelijoille saat-

teen kanssa Wilman kautta. Palautekyselyyn vastasi yhteen 233 opiskelijaa ja kaikki heistä olivat yläkoululaisia. 

Opiskelijat antoivat hyvinvointikeskustelulle arvosanaksi 7,8. Opiskelijoiden palautekyselyssä pyydettiin skaa-

lalla 0-4 (0=ei lainkaan, 4= hyvin paljon) vastausta keskustelun hyödyllisyyteen (2,1) ja siihen olivatko teemat 

hyvät (2,5). 

Palautekyselyn miten muuttaisit keskustelua yhä paremmaksi -avokysymykseen vastattiin enimmäkseen ”en 

tiedä”. Opiskelijoilta tulleita muutosehdotuksia oli, että keskustelussa nostettaisiin vielä enemmän esille miten 

eri asiat vaikuttavat hyvinvointiin, mielialoista puhuttaisiin enemmän, päihteet ja muut opiskelijoiden ajankoh-

taisia asioita nostettaisiin keskusteluun ja että opiskelijoille avattaisiin tarkemmin niitä syitä miksi kannattaisi 

ottaa yhteyttä opiskeluhuollon toimijoihin. Jotkut olivat kokeneet, että pienryhmässä piti puhua muiden kuul-

leen omista yksityisistä asioistaan ja toiset pitivät omaa keskittymistään haasteena keskustelun pituuden takia. 

Toive esitettiin, että voisi samalla myös katsoa jotain aiheeseen liittyvää ohjelmaa. 

Opiskelijat vastasivat myös kysymykseen, mikäli malli pitäisi ottaa vakituiseksi työkäytännöksi. Vastaukset ja-

kautuivat seuraavanlaisesti: kyllä (74,9 %), ei (26,9 %) sekä kyllä tietyin muutoksin (2,6). Kohtaan mitä muutoksia 

pitäisi tehdä vastattiin enimmäkseen en tiedä tai että opiskelijalla oli jo hyvin tiedossa opiskeluhuollon toimijat 

eikä nähnyt mallille tarvetta tai että opiskelija koki, että hänelle kuuluu hyvää eikä hänen tarvitse tutustua pa-

remmin opiskeluhuollon toimijoihin. 

 

Mallin jatkokehittely ja juurruttaminen 

• Muokattiin mallia lukion lisäksi sopimaan myös ammatilliseen koulutukseen 

• On tärkeää, että yksiköissä pääsee itse vaikuttamaan missä muodossa mallia toteuttaa 

• Keskustelua toteuttaessa on tärkeää, että se tehdään dialogissa opiskelijoiden kanssa ja tätä pitää huo-

mioida keskustelua suunniteltaessa 

• Opiskelijoiden palautteen perusteella keskusteluun olisi hyvä tuoda opiskelijoiden ajankohtaisia aiheita 

lisää sekä yhdessä perehtyä tarkemmin mielen hyvinvointiin ja miten omaan hyvinvointiin voi vaikuttaa 
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• Opiskeluhuollon toimijoiden kannattaa myös keskustelun yhteydessä tuoda esimerkein esille missä 
asioissa heidän puoleen voi ja kannattaa kääntyä sekä minkälaisia menettelytapoja asioihin liittyen on 
(esim. seuraamuksia, kun tuo jonkun asian esille) 

• Eri kunnissa sovitaan vastuuhenkilöt, jotka vastaavat toimintamallin levittämisestä ja säilömisestä. 
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LIITE 2: POISSAOLOJEN SEURANTA JA NIIHIN PUUTTMINEN-TOIMINTAMALLI 

 

Lähtötilanne 

Poissaoloihin puuttumisen malleja on aiemmin tehty kuntakohtaisesti. Ne ovat erilaisia eri kunnissa ja niiden 

toteutus ja toimivuus vaihtelevat. Kehittämisyksiköille lähetetyssä lähtökyselyssä syksyllä 2017 kysyttiin, onko 

oppilaitoksessa toimiva poissaoloihin puuttumisen yhteistyömalli. Vastauksista ilmeni, että 18,4 % oppilaitok-

sista koki, että asia toteutuu vain jonkin verran tai ei lainkaan. Poissaolojen taustasyiden ja kokonaistilanteen 

arviointi tehdään satunnaisesti ja eri tavoin sekä välillä päällekkäin eri toimijoiden toteuttamana. Interventioita 

ei tehdä suunnitelmallisesti.  

Kehittämisen tavoitteeksi muodostui systemaattinen ja yhdenmukainen tapa poissaoloihin puuttumiseen kun-

nasta ja koulusta riippumatta. Tavoitteena oli myös kokeilla yhteistä kyselyä koulupoissaoloihin (SRAS-R, suo-

mennettu PKS LAPE-hankkeessa HUS:in toimesta ja tuotu kehittämistyöhön mukaan Erva/Lasten mielenterveys-

ryhmästä, validointi alkamassa), tehostaa olemassa olevien interventioiden suunnitelmallista käyttöä ja suju-

voittaa palvelupolkua erityistason palvelujen kanssa.  

Tässä kuvauksessa kerrotaan ainoastaan poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen-toimintamallista, poissa-

olokyselystä tarkempaa tietoa löytyy PKS LAPE erityis- ja vaativimman tason hankeraporttiosuudesta. 

Malli vastaa seuraaviin LAPE-opiskeluhuollon toimenpiteisiin: 

• Toimenpide 1: Arvioidaan ja mallinnetaan vertaillen yhteisiä yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön toiminta-

malleja 

• Toimenpide 2: Arvioidaan ja mallinnetaan vertaillen yhteisiä yksilökohtaisen opiskeluhuollon toiminta-

malleja 

• Toimenpide 4: Mallinnetaan varhaiskasvatus-, esiopetus-, koulu- ja oppilaitosympäristöön sopivia var-

haisen tuen käytänteitä sekä luodaan yhtenäinen palvelupolku yhteistyössä peruspalvelujen, perhekes-

kuksen sekä erityis- ja vaativamman tason palvelujen kanssa. 

 

Toimintamallin kehittely 

Poissaolojen seuranta ja niihin puuttuminen-toimintamalli on kehitetty PKS LAPE Varhaiskasvatus, koulu ja op-

pilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena -osion Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämisryhmässä. Kehittä-

misryhmä keräsi eri kuntien malleja ja muokkasi niistä yhteisen mallin. Toimintamallissa todettiin erittäin tärke-

äksi nostaa esille ennaltaehkäisevä työ, huolen puheeksiotto tarpeeksi varhaisessa vaiheessa sekä poissaolojen 

syiden ja lapsen/nuoren kokonaistilanteen perusteellinen kartoitus. Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämis-

ryhmässä päätettiin ensin kokeilla toimintamallia perusopetuksessa ja kokeilun sekä palautteen pohjalta pohtia 

mallien kehittämistä esiopetukseen ja toiselle asteelle.  Kokeiluun osallistui 11 perusopetuksen yksikköä keväällä 

2018. Mallista ja siihen liittyvästä koulupoissaolokyselystä (SRAS-R) pidettiin kick off -tilaisuus 12.4.2018 kokei-

luun osallistuvien koulujen oppilaitoskohtaisten opiskeluhuoltoryhmien jäsenille ja rehtoreille sekä kuntien so-

siaalipalveluiden edustajille. 

Kokeiluun osallistuneet perusopetuksen yksiköt kunnittain: 

• ESPOO: Kirstin koulu, Hansakallion koulu;  

• HELSINKI: Tahvonlahden ala-aste;  

• KAUNIAINEN: Mäntymäen koulu, Granhultsskolan, Kasavuoren koulu, Hagelstamska skolan 

• KIRKKONUMMI: Kirkkoharjun koulu, Winellska skolan;  

• VANTAA: Aurinkokiven koulu, Martinlaakson koulu;  
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Kokeiluun osallistuvilta kehittämisyksiköiltä pyydettiin palautetta sekä poissaolojen seuranta ja niihin puuttumi-

nen-toimintamallista, että siihen liittyvästä koulupoissaolokyselystä. Tässä tekstissä kerrotaan ainoastaan tulok-

sia porrasmallin palautteista. Palautekyselyyn tuli 17 vastausta, mutta kaikki eivät olleet vastanneet jokaiseen 

kysymykseen. Toimintamallista annettiin palautetta asteikolla 0-4 (0 = ei lainkaan, 4 = paljon). Toimintamallille 

annettiin kokonaiskeskiarvo 2,1. Kokeilusta annettiin palautetta seuraavanlaisesti:   

Sain riittävästi tietoa kokeilusta etukäteen: 2 

Sain riittävästi tukea/opastusta kokeilun toteuttamiseen: 1,8   

Kokeilu oli hyvin suunniteltu suhteessa työkäytäntöihimme: 1,8 

Kokeilu oli hyvin suunniteltu suhteessa työmme tavoitteisiin: 2,6 

Koin kokeilun merkitykselliseksi oppilaiden/huoltajien kannalta: 2,5 

Kokeiluun liittyen selvitettiin myös, mikä koettiin hyödylliseksi/toimivaksi itse toimintamallissa. Porrasmalli ko-

ettiin selkeäksi ja se antoi rakenteen, milloin puuttua poissaoloihin ja kenen kanssa tehdä yhteistyötä – huolta-

jien ja sosiaalitoimen. Vastaajat toivoivat, että opettajien vastuu seurata poissaoloja tulisi yksikössä selkeästi 

esille. Myös tieto poissaoloihin puuttumisen mallista pitäisi olla yksikön oppilailla, henkilökunnalla, oppilaiden 

huoltajilla ja yhteistyötahoilla.  

Osallistujat antoivat palautetta siitä, mitä toimintamallin jatkokehittelyssä pitäisi ottaa huomioon. Opettajien 

rooli mallin toteuttamisessa nostettiin esille. Nähtiin, että prosessin vastuunjakoa pitää vielä selkeyttää ja että 

vastuunjaosta pitäisi tiedottaa henkilökuntaa. Koettiin myös, että eroa on siinä, miten luokanopettaja ja luokan-

valvoja seuraavat ja ovat tietoisia oppilaiden poissaolosta. Palautetta tuli liittyen siihen, että poissaolojen syitä 

ei ollut mallissa eroteltu, vaan samalla mallilla puututaan luvattomiin ja sairauspoissaoloihin. Tuotiin esille, että 

mallissa pitäisi huomioida myös vanhempien kuittaamat poissaolot. Porrasmalliin toivottiin täsmennystä arvi-

ointijaksosta, jolla poissaoloja seurataan (lukukausi, lukuvuosi vai kuukausi). 

Huoli puheeksi -portaaseen liittyen koettiin, että opettajan esimieheltä pitäisi tulla ohjeistus siitä, miten opettaja 

puuttuu poissaoloihin. Toivottiin, että nostettaisiin esille mitkä ovat jatkotoimenpiteet, kun poissaolojen syyt on 

selvitetty. Pyydettiin, että yhteistyökumppaneita tiedotetaan mallista mutta myös, että heitä sitoutetaan mu-

kaan työskentelyyn. Palautteesta kävi ilmi, että yhteistyökuviot lastensuojelun kanssa pitäisi kehittää, koska 

koulu ja sosiaalitoimi kokivat huolen eriasteisena ja tästä syystä koulun näkökulmasta yhteistyö takkuili. Ehdo-

tettiin, että poissaoloihin liittyvistä yhteistyön muodoista pitäisi sopia erikseen jokaisen kunnan lastensuojelun 

kanssa. Palautteissa mainittiin erilaiset palvelujen ja resurssien puutteet ja miten ne vaikeuttavat mallin toteut-

tamista. 

Palautekyselyssä pyydettiin vastaajia kertomaan, mikäli toimintamalli pitäisi ottaa vakituiseksi käytännöksi. 

Tähän vastattiin kyllä tai kyllä tietyin muutoksin. Vastaajilta kysyttiin myös, mitä mallissa tulisi muuttaa. Ehdo-

tettiin, että olisi omat mallit ala- ja yläkoululle ja/tai luvattomiin ja kuitattuihin poissaoloihin, koska tämä sel-

keyttäisi toimintamallia. Toivottiin, että malli takaisi vanhempien vastuunottamisen sekä sujuvan yhteistyön 

koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Toivottiin, että kunnissa olisi yhtenevä näkemys siitä, miten ja missä 

tilanteessa lastensuojelusta saa apua. Toivottiin enemmän neuvontaa ja ohjausta vanhemmille eli vanhemmuu-

den tukea kasvatukseen liittyen.  

Vastaajilla oli myös mahdollisuus täyttää huomioitaan mitä muuta haluaisit sanoa -osioon. Seuraavia huomioita 

nostettiin esille. Kokeilun aikataulusta annettiin runsaasti palautetta. Silti koettiin, että aiheena tämä oli erittäin 

tärkeä ja jotkut ilmoittivat jatkavansa kokeilua syksyllä. Pyydettiin, että yhteistyökäytäntöjä ja tuen muotoja so-

vittaisiin yhteistyökumppaneiden kanssa ennen kuin tämän tyyppisiä malleja otetaan laajemmin käyttöön.  Pa-

lautteessa pohdittiin myös vanhempien asenteita poissaoloihin liittyen.  
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Mallin jatkokehittely ja juurruttaminen 

Kyseinen malli on kehitetty perusopetukseen ja marraskuun aikana on tulossa myös alustava malli esiopetuk-

seen. Esiopetuksen mallia on tarpeen testata käytännössä ja tehdä sen perusteella malliin tarvittavat muutokset. 

Myös toisen asteen oppilaitoksiin tarvittaisiin oma mallinsa, koska haasteet siellä ovat erilaiset.   

Mallin käyttöönotossa on tärkeää kiinnittää huomiota opettajien/luokanvalvojien rooliin poissaolojen seuraa-
misessa ja niihin puuttumisessa. Toimintamallista on tärkeää myös tiedottaa oppilaille, henkilökunnalle, huol-
tajille ja yhteistyötahoille. Yhteistyötahojen (etenkin sosiaalihuollon ja lastensuojelun) kanssa on hyvä sopia 
yhteistyöstä toimintamalliin liittyen. Toimintamalliin sisällytettiin vielä lisämateriaali toteuttamisen tueksi. Jat-
kossa on hyvä selvittää myös mahdollisuutta sähköiselle hälytysjärjestelmälle poissaolojen seurannassa. 
 
Eri kunnissa sovitaan vastuuhenkilöt, jotka vastaavat toimintamallin levittämisestä ja säilömisestä. 
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LIITE 3: OPISKELUHUOLLON VUOSIKELLOT –PILOTOINTI 
 
Lähtötilanne 
Yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen vaihtelevat oppilaitosten välillä. Kehit-
täjäyksiköille (57) tehdyssä kyselyssä (9/2017) 30 % ilmoitti, että yhteisöllisessä opiskeluhuollossa ei ole käytössä 
vuosikelloa. Yhteinen vuosikello tuo suunnitelmallisuutta ja yhdenmukaisuutta yhteisöllisen opiskeluhuollon to-
teuttamiseen. Vuosikello toimii hankekuntien ja yksiköiden yhteisenä pohjana, jota oppilaitokset täydentävät 
itse. 
Malli vastaa LAPE-opiskeluhuollon toimenpiteeseen 1:  

Benchmarkataan (arvioidaan ja mallinnetaan vertaillen) yhteisiä yhteisöllisen oppilashuoltotyön 
toimintamalleja. Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavia yhteisöllisen oppilashuoltotyön mal-
leja otetaan käyttöön kunnissa. 

 
Toimintamallin kehittely 
Vuosikelloa työstettiin yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämisryhmässä, oppimisverkostotilaisuudessa I 
(8.12.2017) sekä projektiryhmässä. Aluksi kerättiin hankekunnista ja koulutusasteilla olemassaolevia vuosikel-
loja.  Kehittämisessä valmisteltiin vuosikellot esiopetukseen, perusoopetukseen, toisen asteen ammattilliseen 
koulutukseen ja lukiokoulutukseen. Pilotoinnissa (keväällä 2018) toivottiin yksiköiden perehtyvät malleihin ja 
antavan korjaus- tai muutosehdotuksia. 
Kokeiluun/pilotointiin ilmoittautuneet kehittämisyksiköt kunnittain:  

• ESPOO: Kilonpuiston lastentalo, Leppävaaran lukio, Lintuvaaran esiopetus, Omnia koulutus, Aarnival-

kean koulu, Lagstad skola, Vindängens skola; VANTAA: Solkikujan päiväkoti, Simpukan päiväkoti, 

Aviapolis 

• HELSINKI: Östersundom skola, Oulunkylän ala-aste 

• KIRKKONUMMI: Kartanonrannan koulu, Koskentorin päiväkoti, Prästgårdsbackens daghem 

• KAUNIAINEN: Daghemmet Grankotten, Kasabergets daghem, Sansinpellon päiväkoti, Metsämajan päi-

väkoti, Pikku Akatemia, Kielikylpypäiväkoti Grani språkbad, Folkhälsans barnträdgård, Stiftelsens Ben-

sows daghem Lyan, Mäntymäen koulu, Kasavuoren koulu, Granhultsskolan Hagelstamska skolan, Kau-

niaisten lukio, Gymnasiet Grankulla samskola  

Vastauksia tuli sähköisen palautejärjestelmän kautta 16 kappaletta, joista 81 % oli sitä mieltä, että toimintamalli 
tulisi ottaa vakituiseksi työkäytännöksi (ei 0 %, kyllä, tietyin muutoksin 19 %). Palautteissa kiinnitettiin huomiota 
mm. siihen, että vuosikelloissa oli joitakin omalle yksikölle vieraita asioita tai niistä puuttui jotain. Palautteiden 
perusteella tehtiin muutamia korjauksia. 
 
Juurruttaminen, mitä seuraavaksi? 

• Vuosikello helposti saavutettavaan ja käytettävään muotoon kuntien internetsivuille tmv. 

• Arvioidaan lv. 2018-19 onko yhteinen vuosikello lisännyt opiskeluhuollon yhdenmukaisuutta  
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LIITE 4: OPISKELUHUOLLOLLINEN POLKU 

Lähtötilanne 

Tällä hetkellä toimintapa jossain määrin epäselvä ja käytännöt erilaisia eri kunnissa ja kouluissa. Tavoitteeksi 
muodostui selkeä ja helposti havainnollistettava malli, jonka saa esim. opettajanhuoneeseen ilmoitustaululle 
kaikkien nähtäväksi esille. 

Kokeilu vastaa LAPE-opiskeluhuollon seuraavaan toimenpiteeseen:  

• Toimenpide 2: Benchmarkataan yhteisiä yksilökohtaisen oppilashuollon toimintamalleja. Varmistetaan 
yksilökohtaisen opiskeluhuollon lain mukaiset toimintatavat. 

Opiskeluhuollollisen polun tavoitteena on vahvistaa ennaltaehkäisevää toimintaa, huolen puheeksi ottamista 
varhaisessa vaiheessa sekä varmistaa yksilökohtaisen opiskeluhuollon lain mukaiset toimintatavat.  Yhteinen 
toimintamalli varmistaa kaikkien opiskelijoiden tuen saannin oikea-aikaisesti ja yhdenmukaiset toimintatavat. 

Toimintamallin kehittely 

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon kehittämisryhmässä on työstetty mallia käyttäen kuntien eri malleja pohjana. 
Polusta on tehty omat versiot esiopetukseen, perusopetukseen ja toiselle asteelle. Kokeiluun mukaan lähti 6 
kehittämisyksikköä keväällä 2018 ja yksiköt olivat perusopetuksen yksiköitä, joten tässä vaiheessa ainoastaan 
perusopetuksen opiskeluhuollollista polkua on kokeiltu. 

Kokeiluun osallistuivat seuraavat perusopetuksen yksiköt kunnittain: 

• ESPOO: Tiistilän koulu, Auroran koulu;  

• HELSINKI: Arabian peruskoulu, Tahvonlahden ala-aste, Oulunkylän ala-aste 

• VANTAA: Martinlaakson koulu;  

 
Kokeiluun osallistuvilta kehittämisyksiköiltä pyydettiin palautetta opiskeluhuollollisesta polusta. Palauteky-

selyyn tuli 5 vastausta ja kaikki koskivat perusopetuksen opiskeluhuollollista polkua. Toimintamallista palautetta 

annettiin skaalalla 0-4 (0 = ei lainkaan, 4 = paljon). Toimintamallille annettiin kokonaiskeskiarvo 2,7. Kokeilusta 

vastattiin seuraavanlaisesti:   

Sain riittävästi tietoa kokeilusta etukäteen: 1,8 

Sain riittävästi tukea/opastusta kokeilun toteuttamiseen: 2,6   

Kokeilu oli hyvin suunniteltu suhteessa työkäytäntöihimme: 3 

Kokeilu oli hyvin suunniteltu suhteessa työmme tavoitteisiin: 3,2 

Koin kokeilun merkitykselliseksi oppilaiden/huoltajien kannalta: 3 

Vastaajat kokivat, että mallissa hyödyllistä/toimivaa oli visuaalinen selkeys ja selvä työnjako. Mallin koettiin 

tekevän opiskeluhuollon toiminnan näkyväksi opettajille. Yksi palautteenantaja mainitsi, että kokeilu vahvisti 

näkemystä siitä, että yksikössä tämä prosessi toimii hyvin, mutta malli toi myös esille mitä kohtia prosessissa voi 

omassa yksikössä vielä kehittää. Malli sai kiitosta, että se teki näkyväksi, miten puututaan asioihin riittävän 

ajoissa sekä miten heti otetaan mukaan oppilas ja huoltaja. 



 

     

 

Loppuraportti  Sivu: 39 (57) 
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Palautekyselyssä pyydettiin myös tietoa siitä, mitä jatkokehittelyssä pitäisi ottaa huomioon. Ehdotettiin tarken-

nusta huomioitavaa-kohdassa. Muut kommentit pohtivat esim. miten huoltajia saa osallistumaan yhteistyöhön 

tai kenen vastuulla on asian eteenpäin vieminen, mikäli vastuuhenkilö jää pois ja eivät sinällään olleet itse mallin 

ulkoasuun liittyviä kommentteja. 

Vastaajia pyydettiin kertomaan, mikäli malli pitäisi ottaa käyttöön kaikissa yksiköissä. Vastaajat vastasivat tähän 

joko kyllä (80 %) tai kyllä tietyin muutoksin (20 %). Muutoksissa toivottiin, että ohjeet lastensuojelun ja poliisin 

suhteen olisivat vielä selvemmät. Yksi lisäys nuorisolain mukaisen ilmoitusvelvollisuuteen etsivän nuorisotyön 

suuntaan annettiin toisessa yhteydessä. 

 

Mitä muuta haluaisit sanoa -osiossa palautetta annettiin kokeilun aikataulusta, siitä miten ennaltaehkäisevään 

työotteeseen ei pysty siirtymään ilman resursseja jotka riittävät siihen ja tulipalojen sammutteluun. Mainittiin 

myös tärkeys tiedottaa koko kouluyhteisöä ja huoltajia tästä mallista. 

 

Mallin jatkokehittely ja juurruttaminen 

• Mallista kannattaisi harkita tehdä sähköinen versio, johon voisi kuntakohtaisesti liittää mukaan yhteys-

tietoja. 

• Mallia kannattaisi kokeilla myös esiopetuksessa ja toisella asteella ja tämän jälkeen olisi hyvä kerätä 
palautetta toimivuudesta siellä 

• Eri kunnissa sovitaan vastuuhenkilöt, jotka vastaavat toimintamallin levittämisestä ja säilömisestä. 
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LIITE 5: OPISKELUHUOLLON KONSULTAATIOKÄYTÄNTEET 
 
Lähtötilanne 
Konsultaatiota toteutetaan eri tavoin ja erilaisella laajuudella. Kehittämisen tavoitteena yhtenäiset konsultaa-
tiokäytänteet (esiopetuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa). Konsultaatiomallit yksikön 
rakenteissa ja henkilöstöllä tieto, mistä konsultaatiota saa ja mahdollisuus saada tarvittaessa konsultaatiota no-
peasti ja oikea-aikaisesti. 
Malli vastaa LAPE-opiskeluhuollon toimenpiteeseen 1 ja 4:  

Arvioidaan ja mallinnetaan vertaillen yhteisiä yksilökohtaisen oppilashuollon toimintamalleja 
Mallinnetaan varhaiskasvatus-, esiopetus-, koulu- ja oppilaitosympäristöön sopivia varhaisen 
tuen käytänteitä sekä luodaan yhtenäinen palvelupolku yhteistyössä peruspalvelujen, perhekes-
kuksen sekä erityis- ja vaativimman tason palvelujen kanssa. 

 
Toimintamallin kehittely 
Hankekunnista ja yksiköistä kerättiin toimivia tapoja toteuttaa konsultaatiota. Pilotoinnissa kokeiltiin muutamia 
erilaisia konsultaatiorakenteita ja yhtenäisen toimintamallin mukaista toimintaa. Mallit keskittyivät yksikön 
sisäisiin konsultaatiorakenteisiin: 

1) Konsultaatiovälitunti 

2) Joustava konsultaatio 

3) Ilmiöpohjainen konsultaatio 

4) Opiskeluhuoltoryhmäkokouksen yhteyteen sijoitettu konsultaatioaika 

Kokeiluun/pilotointiin (keväällä 2018) ilmoittautuneet kehittämisyksiköt kunnittain:  

• ESPOO: Martinkallion koulu, Kirstin koulu, Tiistilän koulu 

• HELSINKI: Leipurin päiväkoti, Etu-Töölön lukio, Katajanokan päiväkoti 

• KIRKKONUMMI: Kirkkoharjun koulu, Winellska skolan  

Vastauksia tuli sähköisen palautejärjestelmän kautta 7 kappaletta, joista 33 % oli sitä mieltä, että toimintamalli 
tulisi ottaa vakituiseksi työkäytännöksi (ei 17 %, kyllä, tietyin muutoksin 67 %). Palautteissa kiinnitettiin huo-
miota mm. siihen, koulun arjessa on riittävästi keskustelufoorumeja, joissa voidaan sopia käytänteistä, miten 
konsultaatio toteutetaan, miten uudet toimijat saavat tiedon näistä käytänteistä ja miten varmistetaan, että 
kukaan työntekijä ei kuormitu ja jää yksin ongelmatilanteissa. Kritiikkiä herätti se, että LAPEssa kehitettyjen toi-
mintamallien tulisi soveltua kaikille koulutusasteille. Erityisen haasteellisena koettiin konsultaatiokäytänteiden 
toteuttaminen toisella asteella. 
 
Juurruttaminen, mitä seuraavaksi? 

• Osana opiskeluhuollon toiminnan suunnittelua (vuosikellon hyödyntäminen) ratkaistaan, millainen ra-

kenne ja toimintatapa yksikössä on konsultaatiossa 

• Arvioidaan lv. 2018-19 miten konsultaatiot toteutuvat, onko kaikille koulun aikuisilla tieto, miten 

omassa yksikössä konsultaatiota voi saada 

• Jatkokehittelyn kohteena koulun ulkopuolisten tahojen konsultaatio (LAPE-kehittämisyksiköille 9/2017 

tehdyssä kyselyssä 47 % vastasi, etteivät saa riittävästi koulun ulkopuolisten tahojen konsultaatiota 

yksilökohtaisen opiskeluhuollon asioissa)  
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LIITE 6: Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ja huoltajien Tervetuloa! -tapaamiset 
 
Lähtötilanne  
Maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja heidän huoltajiensa vastaanottamisen käytännöt esiopetuksen, 
perusopetuksen ja toisen asteen yksiköissä vaihtelevat. Hyvään alkuun panostaminen lisää maahanmuuttaja-
taustaisten ja ammattilaisten välistä yhteisymmärrystä ja luottamusta sekä lisää maahanmuuttajataustaisten 
opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa mahdollisuuksia osallistua täysipainoisesti esiopetuksen, perusopetuksen 
ja toisen asteen yksikön toimintaan. Monet ammattilaiset kokevat tarvitsevansa lisää rohkeutta ja osaamista 
maahanmuuttajataustaisten perheiden kohtaamisessa. Kehittämisen tavoitteeksi muodostui luoda toiminta-
malli ja materiaalipaketti esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yksiköiden henkilökunnalle yksikössä 
aloittavien uusien – erityisesti juuri maahan muuttaneiden sekä valmistavasta opetuksesta yleisopetukseen siir-
tyvien maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden[1]  ja heidän huoltajiensa vastaanottamiseksi Tervetuloa! -
tapaamisilla. 
  
Toimintamalli vastaa LAPE -opiskeluhuollon toimenpiteeseen 3: 

• Kehittämistyössä huomioidaan erityisesti maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten erityistarpeet  
  
Toimintamallin kehittely 
Toimintamalli ja materiaalipaketti Tervetuloa! -tapaamisten järjestämiseksi on suunniteltu PKS LAPE Varhaiskas-
vatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena -osakokonaisuuden Maahanmuuttajataustaisten 
lasten ja nuorten opiskeluhuolto -työryhmässä ja siitä irrotetussa pienemmässä työrukkasessa. Työryhmä kar-
toitti eri kunnissa käytössä olevia maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ja huoltajien erityistarpeiden huo-
mioimisen ja osallistamisen tapoja ja valitsi jatkokehittämisen kohteeksi Espoossa Monikulttuurisen oppilaan 
koulupolku-materiaalipankin kehittämisen yhteydessä ideoidut Hyvä alku -tapaamiset.   
 Espoon idean pohjalta kehitetyt Tervetuloa! -tapaamiset voi yhdistää yksikössä käytössä oleviin pedagogisiin 
tapaamisiin, kuten oppimissuunnitelma- ja arviointikeskusteluihin. Ensimmäinen tapaaminen järjestetään joko 
ennen opiskelijan aloittamista yksikössä tai mahdollisimman pian yksikössä aloittamisen jälkeen. Ensimmäisen 
tapaamisen tavoitteena on tutustuminen ja luottamuksen luominen sekä yksikön käytänteiden, oppimisen ja 
hyvinvoinnin tuen esittely sekä yhteydenpidosta sopiminen. Toinen tapaaminen järjestetään 1-3 kuukauden ku-
luttua ensimmäisestä tapaamisesta ja sen keskeisenä tavoitteena on tehdä katsaus lapsen tai nuoren oppimi-
seen ja hyvinvointiin, varmistaa yhteydenpidon sujuvuus sekä vahvistaa kasvatuskumppanuutta kodin ja yksikön 
työntekijöiden välillä. Tapaamisissa annetaan kutsu tiedossa oleviin yksikön tai alueen vanhempaintilaisuuksiin 
tai -kahviloihin. Tapaamisten suunnittelun ja järjestämisen tueksi laadittiin keskustelurungot ja muistilista sekä 
kerättiin muuta hyödyllistä materiaalia tapaamisten toteuttamista varten, kuten esimerkkikutsuja ja hyödyllisiä 
linkkejä sekä nostoja liittyen monikulttuuristen perheiden kohtaamiseen. 
Kokeiluun/pilotointiin (syksyllä 2018) osallistuneet yksiköt: 

• ESPOO: Lintuvaaran, Kilonpuiston ja Tiistilän koulut 

• VANTAA: Simpukan päiväkoti  

• HELSINKI: Jakomäen peruskoulu  

• KAUNIAINEN: Grankotten, Kasabergets, Sansinpellon, Metsämajan, Pikku Akatemian, 
Kielikylpypäiväkoti Grani språkbadin, Folkhälsans barnträdgårdin ja Stiftelsens Bensows daghem Lyan 
päiväkodit 

 
Toimintamallista pyydettiin palautetta sekä työntekijöiltä että opiskelijoilta ja huoltajilta. Opiskelijoilta ja huol-
tajilta saatiin palautetta ainoastaan työntekijöiden kautta. Työntekijöiden palautetta saatiin 11 vastaajalta. Vas-
taajista (n=9) 22 % oli sitä mieltä, että toimintamalli tulisi ottaa vakituiseksi työkäytännöksi ja 67% halusi sen 
vakituiseksi työkäytännöksi tietyin muutoksin. Yksi vastaaja ei halunnut mallia vakituiseksi työkäytännöksi. Pa-
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lautteen perusteella työntekijät kokivat mallin merkitykselliseksi huoltajien ja opiskelijoiden kannalta. Työnteki-
jöiden kautta saadun huoltajapalautteen mukaan myös huoltajat olivat kokeneet, että tapaamisten kysymykset 
ja teemat olivat juuri oikeanlaisia. Tervetuloa! -keskustelurunkoa pidettiin hyvänä tai erinomaisena työväli-
neenä. Koettiin, että siinä olivat painotukset oikeissa asioissa. Valmiiden kysymysten koettiin auttavan tapaa-
misten suunnittelussa. Materiaalipakettia pidettiin monipuolisena.  
Palautteen perusteella Tervetuloa! -tapaamisten järjestämisen työparimallia muutettiin siten, että opettaja pyr-
kii saamaan työparin tapaamisiin (kokeilun ohje oli ”opettaja tapaa työparin kanssa...”). Työparin pyytämistä 
tapaamisiin erityisesti opiskeluhuollon palveluista tai koulun ulkopuolelta pidettiin hyvänä, mutta käytännössä 
hankalana toteuttaa erityisesti ensimmäisen tapaamisen osalta arjen hektisyyden, eri työntekijöiden aikataulu-
jen yhteensovittamisen vaikeuden ja henkilöstöresurssien vähyyden takia. Palautteen perusteella myös selkey-
tettiin ohjeistusta tapaamisten suhteesta yksikön muihin tapaamiseen ilmaisulla: ” Tapaamiset voi yhdistää yk-
sikössä käytössä oleviin pedagogisiin tapaamisiin, kuten oppimissuunnitelma- ja arviointikeskusteluihin. Huo-
mioi tällöin, että tapaamisiin on varattu riittävästi aikaa.” Näiden muutosten lisäksi palautteen perusteella teh-
tiin joitakin muutoksia keskustelurunkojen kysymyksiin ja muokattiin toimintamallin sanastoa paremmin esiope-
tuksen käyttöön soveltuvaksi. 
 
Juurruttaminen, mitä seuraavaksi 

• Eri kunnissa sovitaan vastuuhenkilöt, jotka vastaavat toimintamallin levittämisestä ja säilömisestä.  

• Eri kunnissa ja yksiköissä on ratkaistava tapaamisten resursointi, sillä Tervetuloa! -tapaamiset vaativat 
onnistuakseen normaalia enemmän aika- ja henkilöstöresurssia. Lisäksi tapaamiset tulkin kanssa tulevat 
kalliiksi. Resursointipulmia tulee vastaan erityisesti yksiköissä ja luokissa tai ryhmissä, joihin tulee paljon 
maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita yhtä aikaa.  

• Yksi jatkossa kokeiltava ratkaisu ajan ja muiden resurssien säästämiseksi erityisesti tilanteissa, 
joissa yksikköön tulee useita maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita yhtä aikaa, on osan kes-
kusteluteemoista läpikäyminen ryhmätapaamisissa.  

• Jatkossa mallia on hyvä testata lisää esiopetuksessa ja toisella asteella, jolloin mallia voidaan muokata 
paremmin näille asteille soveltuvaksi.  

• Asiakaspalautetta on hyvä kerätä jatkossa ja kehittää toimintamallia sen perusteella. 
 
 
 
[1] Sanalla opiskelija viitataan tässä esiopetuksessa, perusopetuksessa tai toisella asteella opiskelevaan lapseen tai nuoreen. 
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LIITE 7: Monitoimijainen ja monikielinen alueellinen vanhempaintilaisuus -toimintamalli 
 
Lähtötilanne 
Suomalainen palvelujärjestelmä on sektoroitunut ja sirpaleinen, ja sen hahmottaminen voi olla erityisesti toi-
sesta maasta Suomeen muuttavalle henkilölle vaikeaa. Maahanmuuttajataustaiset ja kantasuomalaiset vanhem-
mat tarvitsevat tietoa suomalaisesta palvelujärjestelmästä ja kynnyksen madaltamista palveluiden piiriin hakeu-
tumiseksi. Monitoimijaisia vanhempaintilaisuuksia on järjestetty pääkaupunkiseudulla yksikkökohtaisesti (esi-
merkiksi koulun tai luokan vanhempainiltaan on kutsuttu muutama koulun ulkopuolinen toimija) ja kenties muu-
taman yksikön yhteistyönä, mutta ei ole olemassa toimintamallia kaikille kunnan/alueen lapsiperheille suunna-
tuista vanhempaintilaisuuksista, joissa esitellään laajasti kunnan/alueen palveluita kyseiselle kohderyhmälle. Ke-
hittämisen tavoitteeksi tuli luoda toimintamalli monitoimijaisten ja monikielisten alueellisten vanhempaintilai-
suuksien järjestämiseksi.  
  
Toimintamalli vastaa LAPE -opiskeluhuollon toimenpiteeseen 3: 

• Kehittämistyössä huomioidaan erityisesti maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten erityistarpeet  
  
Toimintamallin kehittely 
Monitoimijainen ja monikielinen alueellinen vanhempaintilaisuus - toimintamalli on suunniteltu LAPE-hankkeen 
Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten opiskeluhuolto -työryhmässä ja siitä irrotetussa pienemmässä 
työrukkasessa. Monitoimijaisten ja monikielisten alueellisten vanhempaintilaisuuksien tarkoituksena on antaa 
yhden tilaisuuden aikana monipuolista tietoa alueen lapsiperheiden palveluista kutsumalla tilaisuuteen esitteli-
jöiksi sekä sivistys-, sosiaali- ja terveystoimen että kolmannen sektorin toimijoita. Tilaisuuksien järjestämisessä 
on kiinnitetty erityistä huomiota maahanmuuttajataustaisten huoltajien tarpeisiin (esimerkiksi tulkkaus ja sel-
kokielisyys) sekä heidän paikalle saamiseen. Toimintamalli pitää sisällään suunnittelun ja kutsumisen muistilis-
tat, kaksi tilaisuusesimerkkiä sekä esimerkkejä tilaisuuksien kutsuista ja palautekyselyistä. Toimintamallia kokeil-
tiin kahdessa kunnassa ja sitä on muokattu pilotoiduista tilaisuuksista saadun huoltaja- ja työntekijäpalautteen 
avulla. 
  
Pilotointiin (syksyllä 2018) osallistuneet kunnat 

• ESPOO: Yhteensä neljä monitoimijatorityyppistä esi- ja perusopetusikäisten lasten huoltajille suunnat-
tua tilaisuutta neljällä eri alueella kattaen koko Espoon. Kaikkien tilaisuuksien alussa järjestettiin lisäksi 
kieliryhmätapaamiset oman äidinkielen opettajien ja kulttuuriohjaajien vetäminä. 

• KERAVA: Yksi kaikille uusille kunnan lapsiperheille suunnattu tilaisuus. 
  

Keravalla järjestettiin yksi monitoimijatorityyppinen kahden tunnin aamutilaisuus kunnan uusille lapsiperheille 
ilman tapaamisia oman äidinkielen opettajien kanssa. Tilaisuutta koordinoivat kasvatuksen ja opetuksen toi-
miala ja Me-talo, jonka tiloissa tilaisuus myös järjestettiin. Kutsua tilaisuuteen levittivät kaikki tilaisuuden toimi-
jat, kuten Me-talo (esimerkiksi tapahtumien yhteydessä ja sosiaalisessa mediassa) neuvola, koulu (sähköisen 
tiedotuskanavan kautta oman äidinkielen ja valmistavan luokan oppilaiden koteihin), varhaiskasvatus ja maa-
hanmuuttopalvelut (esimerkiksi tiedote kaupungin nettisivuilla). Tilaisuuden kävijämäärä oli 14 perhettä ja asia-
kaspalautetta saatiin 14 kappaletta. Vastaajista 100% olivat sekä tyytyväisiä iltaan että kokivat saaneensa sieltä 
hyödyllistä tietoa. Työntekijöiden palautetta saatiin 10 vastaajalta. Vastaajista 50 % oli sitä mieltä, että toimin-
tamalli tulisi ottaa vakituiseksi työkäytännöksi ja 50 % halusi sen vakituiseksi työkäytännöksi tietyin muutoksin. 
Saadun palautteen perusteella vastaavia tilaisuuksia olisi hyvä järjestää muutaman kerran vuodessa sekä pa-
nostaa entistä enemmän hyvissä ajoin tapahtuvaan tiedottamiseen ja palveluiden esitteisiin useammalla eri kie-
lellä. Espoossa järjestettiin monitoimijatorityyppinen 2,5 tunnin iltatilaisuus alueen esi- ja perusopetusikäisten 
lasten huoltajille neljällä eri alueella kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen ja perhesosiaalityön koordinoimina. 



 

     

 

Loppuraportti  Sivu: 44 (57) 

Lapsen paras – yhdessä enemmän, pääkaupunkiseudun LAPE-hanke 

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena 

Tilaisuuksien alussa järjestettiin kieliryhmätapaamiset oman äidinkielen opettajien ja kulttuuritulkkien vetä-
minä. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen työntekijät tiedottivat tilaisuudesta usealla eri kielellä ja useaa kana-
vaa pitkin (perus- ja esiopetusyksiköiden tiedotuskanavien kautta). Myös maahanmuuttajapalveluissa levitettiin 
tietoa tilaisuudesta. Tilaisuuksiin saapui yhteensä 280 (70, 100, 60, 50) huoltajaa, joista lähes kaikki olivat vie-
raskielisiä. Huoltajapalautetta saatiin 99 kappaletta. Vastaajista 94% olivat tyytyväisiä iltaan ja 6% ei osannut 
sanoa olivatko tyytyväisiä vai eivät. Vastaajista 99% koki saaneensa tilaisuudesta hyödyllistä tietoa ja 2% ei osan-
nut sanoa, saiko hyödyllistä tietoa vai ei. Työntekijöiden palautetta saatiin 41 vastaajalta. Vastaajista 46,3 % oli 
sitä mieltä, että toimintamalli tulisi ottaa vakituiseksi työkäytännöksi ja 56,1 % halusi sen vakituiseksi työkäytän-
nöksi tietyin muutoksin. Yksi vastaaja ei halunnut toimintamallia vakituiseksi työkäytännöksi. Saadun palautteen 
perusteella tilaisuuden järjestämisessä täytyy panostaa entistä enemmän tiedottamiseen esimerkiksi monikult-
tuuristen järjestöjen kautta. Lisäksi harkitaan tilaisuuden laajentamista koskemaan ruotsinkielisiä palveluita, jol-
loin kutsua markkinoidaan myös alueen ruotsinkielisille huoltajille. Kieliryhmätapaamisten avulla saatiin tavoi-
tettua runsaasti vieraskielisiä huoltajia ja näitä tapaamisia huoltajat erityisesti kiittelivät, mutta kaikki huoltajat 
eivät jääneet kieliryhmätapaamisten jälkeen kiertelemään esittelypisteille. Jatkossa täytyy miettiä, miten saa-
daan huoltajat hyödyntämään paremmin monitoimijatorin tarjonta kieliryhmätapaamisten ohella.  
  
Molempien kuntien tilaisuuksista koettiin olevan paljon hyötyä sekä asiakkaille että tilaisuuksien työntekijöille. 
Tilaisuudet mahdollistivat sekä alueen huoltajien että alueen eri alojen toimijoiden keskinäisen verkostoitumi-
sen. Tilaisuudet kannustivat eri palveluita tekemään uusia selkokielisiä esitteitä palveluista. Näistä esitteistä on 
hyötyä alueellisten tilaisuuksien ulkopuolellakin. Kohtaamisissa saatiin sovittua uusia asiakkuuksia ja ajanvarauk-
sia eri palveluihin. Kaikkia tilaisuuksia pidettiin hyvin matalan kynnyksen tilaisuuksina, joista sai yhtä aikaa tietoa 
monesta eri palvelusta ja alueen palvelut saivat lisäksi kasvot. Oman äidinkielen opettajien ja kulttuuritulkkien 
kutsuminen tilaisuuteen hyödyttää myös muita kuin tilaisuuteen osallistuvia vieraskielisiä huoltajia, sillä heidän 
kauttaan tieto ja ymmärrys palveluista kulkeutuu heidän muillekin vieraskielisille asiakkailleen.  
 
Juurruttaminen, mitä seuraavaksi 

• Eri kunnissa sovitaan vastuuhenkilöt, jotka vastaavat toimintamallin levittämisestä ja säilömisestä.  

• On ponnisteltava edelleen mahdollisimman laajan osallistujajoukon saamiseksi tilaisuuksiin. Tilaisuuk-
sien kutsuissa on hyvä tuoda esille sellaisia asioita, jotka erityisesti vetävät huoltajia paikalle, kuten esi-
merkiksi mahdollisuus varata aikoja palveluihin (esimerkiksi suuhygienistille) tai esimerkiksi ilmoittautua 
oman äidinkielen opetukseen tilaisuuksien yhteydessä.  
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LIITE 8: OPISKELUHUOLLON YHTEISTYÖPROSESSIT  
 
Nykytila 
Esiopetuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella työskentelee yksilökohtaisen opiskeluhuollon palvelujen 
osalta lääkäri, terveydenhoitaja, psykologi ja kuraattori. Edellä mainitut toimijat työskentelevät pääkaupunki-
seudulla eri hallintokunnissa. Oman haasteensa yhteistyölle nykytilassa tuo se, että opiskeluhuollon toimijat 
käyttävät eri asiakastietojärjestelmiä. Tämä vaikeuttaa osaltaan tiedonsiirtoa sekä horisontaalisella että verti-
kaalisella tasolla ja vaatii näin ollen yhteistyön tiivistämistä muilla keinoin. Kuitenkin esiopetuksessa, koulussa ja 
oppilaitoksissa yhteistyö yksikön sisällä yksilökohtaisen opiskeluhuollon toimijoiden välillä lapsen, nuoren ja per-
heen hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen tukemiseksi on oleellista, eikä edellä mainittujen haasteiden tulisi vai-
keuttaa merkittävästi yhteistyötä. Oman haasteensa horisontaalisen työn ohella tuo vertakaalinen yhteistyö esi-
opetuksen, koulujen ja oppilaitosten ulkopuolisten toimijoiden kanssa.  
Kehittämisen tavoitteeksi muodostui tarve vahvistaa opiskeluhuollon työntekijöiden (terveydenhoitajan, lääkä-
rin, psykologin ja kuraattorin) yhteistyötä, vähentää päällekkäistä ja irrallista opiskeluhuollollista asiakastyötä, 
tehostaa tiedonkulkua työntekijöiden välillä sekä tehdä tiiviimpää yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa sekä tar-
jota perheille/lapselle/nuorelle aiempaa parempi asiakaskokemus. 
Kehitetty malli pitää sisällään seuraavat kolme prosessia: 
- Koulu-/opiskeluterveydenhuollon ja psykologin/kuraattorin yhteistyön tiivistäminen 
- Oppilaitoksen ja koulun läheteprosessi  
- Yhteisestä työnjaosta sopiminen 
Malli vastaa seuraaviin LAPE-opiskeluhuollon toimenpiteisiin: 

1.Toimenpide: Arvioidaan ja mallinnetaan vertaillen yhteisiä yhteisöllisen oppilashuoltotyön toimintamal-
leja 
2.Toimenpide: Arvioidaan ja mallinnetaan vertaillen yhteisiä yksilökohtaisen oppilashuollon toimintamalleja 
4.Toimenpide: Mallinnetaan varhaiskasvatus-, esiopetus-, koulu- ja oppilaitosympäristöön sopivia varhaisen 
tuen käytänteitä sekä luodaan yhtenäinen palvelupolku 
5.Toimenpide: Kehitetään mielenterveyspalvelujen integraatiota 

 
Mallin kehittely 
Malli on kehitetty PKS LAPE Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena -osiossa. 
Mallia on työstetty Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena projektiryhmässä, 
yksilökohtaisen opiskeluhuollon kehittäjäryhmässä, palvelukokonaisuus työryhmässä, jossa oli edustajia erityi-
sen ja vaativan tason sekä perhekeskuksen kehittämisryhmistä. Lisäksi mallia on työstetty hankkeen puitteissa 
järjestetyssä Oppimisverkostossa. Mallia ovat myös erikseen kommentoineet Helsingin koulu-/opiskelutervey-
denhuolto sekä perusopetuksen ja toisen asteen psykologit ja kuraattorit sekä erityisen ja vaativan tason Oppi-
misen ja kehityksen työryhmä. 
Kehitetty mallia kokeiltiin halukkaiksi ilmoittautuneissa yksiköissä pääkaupunkiseudulla. Kokeiluun osallistui 4 
yksikköä keväällä 2018. 
Kokeiluun osallistuneet yksiköt kunnittain: 

• ESPOO: Kirstin koulu, Tiistilän koulu 

• HELSINKI: Arabian peruskoulu, Stadin ammattiopisto, Prinsessatien yksikkö 
Kokeiluun osallistuvilta kehittämisyksiköiltä pyydettiin palautetta kehitetystä mallista. Palautekyselyyn tuli 3 
vastausta. Toimintamallista annettiin palautetta asteikolla 0-4 (0 = ei lainkaan, 4 = paljon).  
Kokeilusta annettiin palautetta seuraavan laisesti:   
Sain riittävästi tietoa kokeilusta etukäteen: 2,67 
Sain riittävästi tukea/opastusta kokeilun toteuttamiseen: 2,33 
Kokeilu oli hyvin suunniteltu suhteessa työkäytäntöihimme: 1,67 
Kokeilu oli hyvin suunniteltu suhteessa työmme tavoitteisiin: 2 
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Lapsen paras – yhdessä enemmän, pääkaupunkiseudun LAPE-hanke 

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena 

Koin kokeilun merkitykselliseksi oppilaiden/huoltajien kannalta: 1,33 
Kokeiluun liittyen selvitettiin myös, mikä koettiin hyödylliseksi/toimivaksi itse mallissa. Mallin koettiin lisäävän 
yhteistyötä etenkin lääkärin kanssa ja selkiyttävän yhteistyötä toimijoiden välillä. Osallistujat antoivat lisäksi pa-
lautetta siitä, mitä toimintamallin jatkokehittelyssä pitäisi ottaa huomioon. Vastauksissa nousi esiin etenkin 
yhteistyö perheneuvolan ja tulevien perhekeskusten kanssa.  
Palautekyselyssä pyydettiin vastaajia kertomaan, mikäli toimintamalli pitäisi ottaa vakituiseksi käytännöksi. 
Tähän vastattiin kyllä, ei tai kyllä tietyin muutoksin asteikolla. Vastaajista 33,33 % oli sitä mieltä, että malli tulisi 
ottaa vakituiseksi käytännöksi ja loput vastaajista eli 66,67 % ottaisi mallin vakituiseksi käytänteeksi tietyin muu-
toksi. Muutoksia toivottiin etenkin mallin osioon, joka liittyy vertikaaliseen informaatioon ja yhteisestä työn ja-
osta sopimiseen.  
 
Mallin jatkokehittely 
Ajankohta, jolloin mallia kokeiltiin, ajoittui lukuvuoden loppuun ja jäi näin ollen hyvin lyhyeksi. Mallin pilotoin-
tiajankohta oli siis monilla tavoin epäotollinen mallin toimivuuden arvioimiseksi. Mallia olisi siis hyvä systemaat-
tisesti kokeilla pidemmän aikaa, jotta saadaan tarkempaa tietoa sen soveltuvuudesta ja käytettävyydestä. Mallia 
kuitenkin kehitettiin saadun palautteen perustella yhteistyössä erityisen ja vaativan tason ja etenkin erikoissai-
raanhoidon toimijoiden kanssa.  Jatkossa perhekeskus kehittämisen edetessä ja perhekeskusten roolien selkiy-
tyessä on mallia hyvä kehittää suhteessa perhekeskuksiin. Mallia tulee lisäksi erikseen räätälöidä esiopetukseen 
paremmin sopivaksi. 
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Lapsen paras – yhdessä enemmän, pääkaupunkiseudun LAPE-hanke 
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LIITE 9: ARVIOINTITYÖKALU PSYKOLOGIN JA KURAATTORIN ASIAKASTYÖHÖN  
 
Nykytila 
Esiopetuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella yksilökohtaisen opiskeluhuollon asiakashyötyä arvioidaan 
tällä hetkellä hyvin niukasti tai usein ei lainkaan. PKS tasolla ei ole yhtenäistä sovittua menetelmää tai tapaa 
mitata asiakashyötyä tai kerätä asiaskaspalautetta. Yksittäisissä yksiköissä on hyödynnetty yksittäisten ammat-
tilaisten osalta erilaisia asiakaspalautejärjestelmiä, mutta systemaattisesti asiakaspalautetta ei olla kerätty opis-
keluhuollon osalta. 
Osassa opiskeluhuollon käyttämissä asiakastietojärjestelemistä (esim. Aura) on mahdollista tehdä arviointi työn 
vaikuttavuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Arviointi on kuitenkin kapea ja subjektiivinen työntekijän te-
kemä arvio. 
Kehittämisen tavoitteeksi muodostui tarve kehittää opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin työn vaikuttavuu-
den ja asiakashyödyn arviointiväline. Mallin avulla on tarkoitus saada aiempaa paremmin tietoa opiskeluhuollon 
psykologin ja kuraattorin työn asiakashyödystä. Tavoitteena oli, että jatkossa asiakkaan kokemaa hyötyä ja asia-
kaspalautetta kerättäisiin osana asiakasprosessia. Arviointi on tarkoitus tehdä asiakkuuden alussa ja lopussa. 
Mallissa arvioidaan lapsen/nuoren hyvinvointiin liittyviä teemoja, kuten koulunkäyntiä ja oppimista, ihmissuh-
teita (perhe- ja kaverisuhteet), mielen hyvinvointia, terveyttä sekä arjen hallintaa (vuorokausirytmi, mielekäs 
tekeminen, resurssit ja talous). Lisäksi malli antaa tietoa ja palautetta asiakkaan kokemasta vuorovaikutussuh-
teesta psykologiin tai kuraattoriin, käydyistä keskusteluista tai käytetyistä välineistä sekä yleisluontoisesti käyn-
nistä. Arvioinnin on tarkoitus toimia työvälineenä suunnitelmallisissa asiakasprosesseissa, joissa pyritään käyn-
tien aikana vaikuttamaan lapsen tai nuoren hyvinvointiin. 
Malli vastaa seuraaviin LAPE-opiskeluhuollon toimenpiteisiin: 

• Toimenpide 6: Kehitetään malleja systemaattisen asiakaspalautteen ja asiakashyödyn mittaamiseen 
 
Mallin kehittely 
Malli on kehitetty PKS LAPE Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena -osion 
Asiakaspalaute työryhmässä. Työryhmä keräsi eri kunnissa käytössä olevia malleja opiskeluhuollosta sekä sidos-
ryhmiltä että tutustui aiheeseen liittyvään tutkimustietoon. Kerätyn materiaalin sekä tutkimustiedon pohjalta 
työryhmä muokkasi yhteisen mallin, joka soveltuu opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin työn asiakashyödyn 
mittaamiseen sekä asiakaspalautteen saamiseen.  
Mallissa haluttiin painottaa oppilaan ja opiskelijan osallisuutta arviointiprosessi. Lisäksi mallin kehittelyn kan-
nalta oleellista oli se, että malli istuu opiskeluhuollon käytänteisiin ja toimii luontevana työvälineenä asiakaspro-
sessissa. Mallin avulla haluttiin tuoda yhdenmukaisuutta ja tasalaatuisuutta asikaspalautteiden ja hyödyn mit-
taamiseen opiskeluhuollossa.  
Kehitetty mallia kokeiltiin halukkaisiksi ilmoittauneissa yksiköissä pääkaupunkseudulla. Kokeiluun osallistui 9 yk-
sikköä sekä 9 yksittäistä työntekijää Espoosta ja 3 yksittäistä työntekijää Helsingistä keväällä 2018. 
Kokeiluun osallistuneet yksiköt kunnittain: 

• ESPOO: 9 yksittäistä kuraattoria ja psykologia 

• HELSINKI: 3 yksittäistä kuraattoria ja psykologia 

• KAUNIAINEN: Mäntymäen koulu, Kasavuoren koulu, Granhultsskolan, Hageltamska skolan, Kauniaisten 
lukio, Gymnasiet Grankulla samskola, Granhultsskolan, Kasavuoren koulu, Hagelstamska skolan 

• KIRKKONUMMI: Kirkkoharjun koulu 

• VANTAA: Aurinkokiven koulu, Itä-Hakkilan koulu 
Kokeiluun osallistuvilta kehittämisyksiköiltä pyydettiin palautetta kehitetystä mallista. Palautekyselyyn tuli 6 
vastausta. Toimintamallista annettiin palautetta asteikolla 0-4 (0 = ei lainkaan, 4 = paljon).  
Kokeilusta annettiin palautetta seuraavan laisesti:   
Sain riittävästi tietoa kokeilusta etukäteen: 2,71 
Sain riittävästi tukea/opastusta kokeilun toteuttamiseen:  2,43 
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Kokeilu oli hyvin suunniteltu suhteessa työkäytäntöihimme: 2,29 
Kokeilu oli hyvin suunniteltu suhteessa työmme tavoitteisiin: 3 
Koin kokeilun merkitykselliseksi oppilaiden/huoltajien kannalta: 2,71 
Kokeiluun liittyen selvitettiin myös, mikä koettiin hyödylliseksi/toimivaksi itse mallissa. Malli koettiin kokonai-
suudessaan toimivana, hyvänä työvälineenä sekä helppona ja nopeana käyttää. Osallistujat antoivat lisäksi pa-
lautetta siitä, mitä toimintamallin jatkokehittelyssä pitäisi ottaa huomioon. Vastauksissa nousi esiin etenkin yh-
den käytetyn asteikon, ihmissuhteet, jakaminen erikseen perhe- ja kaverisuhteisiin. Lisäksi kommenteissa poh-
dittiin arvioinnin kohteen olevien hyvinvointiin liittyvien teemojen päällekkäisyyttä sekä mallin soveltumista var-
haiskasvatukseen. 
Palautekyselyssä pyydettiin vastaajia kertomaan, mikäli toimintamalli pitäisi ottaa vakituiseksi käytännöksi. Tä-
hän vastattiin kyllä, ei tai kyllä tietyin muutoksin asteikolla. Vastaajilta kysyttiin myös, mitä mallissa tulisi tarpeen 
mukaan muuttaa. Vastaajista kaikkien mielestä malli tulisi ottaa vakituiseksi toimintamalliksi sellaisenaan tai 
muutamin yllämainituin muutoksin. Lisäksi mallia kehittäneen työryhmän mielestä malliin tuli lisätä erikseen 
kysymyksiä, joilla arvioidaan erikseen kutakin käyntiä oppilaan tai opiskelijan hyvinvoinnin lisäksi.  
Lisäksi mallia kokeilleilta psykologeja ja kuraattoreita pyydettiin keräämään vapaamuotoista palautetta oppilaita 
ja opiskelijoilta mallista ja sen toimivuudesta. Osa oppilaista tai opiskelijoista oli kokenut oman hyvinvoinnin 
arvioimisen haasteelliseksi. Kuitenkin suuri osa koki arvioinnin jäsentäneen hyvin omaa tilannetta. 
Vastaajilla oli myös mahdollisuus täyttää huomioitaan mitä muuta haluaisit sanoa -osioon. Vastausten perus-
teella mallin käyttäminen jäsensi hyvin asiakaskäyntejä ja vaikutti mm. kirjausten tekemiseen myönteisellä ta-
valla.  
 
Mallin jatkokehittely 
Ajankohta, jolloin mallia kokeiltiin, ajoittui lukuvuoden loppuun ja jäi näin ollen hyvin lyhyeksi. Mallia olisi siis 
hyvä systemaattisesti kokeilla pidemmän aikaa, jotta saadaan tarkempaa tietoa sen soveltuvuudesta ja käytet-
tävyydestä. Mallin soveltuvuutta koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon olisi myös hyvä selvittää jatkossa parem-
min. Lisäksi olisi hyvä pohtia mallin siirtämistä digitaaliselle alustalle, jotta mallista tulisi nykyistä modernimpi ja 
käyttäjäystävällisempi. Mikäli malli otetaan vakituiseksi työvälineeksi laajasti opiskeluhuollossa, on hyvä miettiä 
myös mallin yhteensovittamista käytössä oleviin asiakastietojärjestelmiin. Näin jatkossa saataisiin numeerisessa 
muodossa tietoa psykologin ja kuraattorin työn vaikuttavuudesta ja koetusta asiakashyödystä. 
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Lapsen paras – yhdessä enemmän, pääkaupunkiseudun LAPE-hanke 

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena 

LIITE 10: OPISKELUHUOLLON ASIAKASPALAUTE 
  
Nykytila 
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista kerätään tietoa useilla eri mittareilla (mm. Kouluterveyskysely). Laa-
jemmin käytössä olevat mittarit eivät kuitenkaan suoraan tai tarpeeksi laajasti pureudu opiskeluhuoltoon. Tällä 
hetkellä opiskeluhuollosta ei tarpeeksi laajasti ja systemaattisesti kerätä asiakaspalautetta pääkaupunkiseu-
dulla.   PKS LAPE Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena -osion kehittäjäyksi-
köille teettämässä alkukyselyssä selvisi, että vain harva yksikkö kysyy palautetta systemaattisesti opiskeluhuol-
losta. Yhteisölliset opiskeluhuoltoryhmät usein arvioivat yksikön tasolla toimintaansa, mutta huoltajilta ja hen-
kilökunnalta asiakaspalautetta kerätään hyvin vähän tai vaihtelevasti. 
Kehittämisen tavoitteeksi muodostui tarve kehittää opiskeluhuollon asiakaspalautemalli, jossa on huomioitu eri 
kohderyhmä: oppilaat/opiskelijat huoltajat ja henkilökunta. Asiakaspalautemalli sisältää kysymyksiä sekä yhtei-
söllisestä että yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta. Kehitetyn mallin tavoitteena oli, että opiskeluhuollosta saa-
daan tulevaisuudessa laajasti asiakaspalautetta eri kohderyhmiltä opiskeluhuollon kehittämisen tueksi niin yk-
sikkö tasolla kuin kaupunkitasolla.  
Malli vastaa seuraaviin LAPE-opiskeluhuollon toimenpiteisiin: 

• Toimenpide 6: Kehitetään malleja systemaattisen asiakaspalautteen ja asiakashyödyn mittaamiseen 
  
Mallin kehittely 
Opiskeluhuollon asiakaspalaute malli on kehitetty PKS LAPE Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren 
hyvinvoinnin tukena -osion Asiakaspalaute työryhmässä. Työryhmä keräsi eri kunnissa käytössä olevia malleja 
opiskeluhuollosta sekä muilta kunnilta. Lisäksi ryhmä perehtyi Oppilas- ja opiskeluhuoltolakiin ja sieltä nouseviin 
teemoihin, jotka tulisi mallissa huomioida.  
Kerätyn aineiston pohjalta työryhmä muokkasi yhteisen mallin opiskeluhuollon asiakaspalautteesta kolmelle eri 
kohderyhmälle: oppilaat/opiskelijat, huoltajat ja henkilökunta. Kaikkien kohderyhmän asiakaspalautemallit piti-
vät sisällään sekä yhteisöllisen että yksilökohtaisen opiskeluhuollon teemoja. Yhteisöllisen opiskeluhuollon arvi-
oitavat kohdat liittyivät mm. yksikön ilmapiiriin, opiskeluympäristön turvallisuuteen ja terveyteen, kiusaami-
seen, häirintään ja väkivaltaan, päihteiden käyttöön, poissaoloihin puuttumiseen, kriisi- ja poikkeustilanteisiin 
sekä opiskeluhuollon kehittämistarpeisiin. Yksilökohtaisen opiskeluhuollon osalta taas tuli arvioida erikseen yk-
sikön terveydenhoitajan, lääkärin, psykologin ja kuraattorin palveluiden saatavuutta, avun saamista sekä palve-
lun suosittelemista. Asiakaspalautemallin sisältämiä väittämiä arvioitiin asteikolla 0-4 (0 = en osaa sanoa, 1=täy-
sin eri mieltä, 2=osittain eri mieltä, 3=osittain samaa mieltä, 4=täysin samaa mieltä). 
Kehitetty mallia kokeiltiin halukkaiksi ilmoittautuneissa yksiköissä pääkaupunkiseudulla. Kokeiluun osallistui 9 
yksikköä sekä 9 yksittäistä työntekijää Espoosta ja 3 yksittäistä työntekijää Helsingistä keväällä 2018. Mallin ko-
keilu toteutettiin hyödyntämällä sähköistä kyselyä. 
Kokeiluun osallistuneet yksiköt kunnittain: 

• KAUNIAINEN: Mäntymäen koulu, Kasavuoren koulu, Granhultsskolan, Hageltamska skolan, Kauniaisten 
lukio, Gymnasiet Grankulla samskola, Granhultsskolan, Kasavuoren koulu, Hagelstamska skolan 

• KIRKKONUMMI: Kirkkoharjun koulu 

• VANTAA: Aurinkokiven koulu, Itä-Hakkilan koulu 
  
Kokeiluun osallistuvilta kehittämisyksiköiltä pyydettiin palautetta kehitetystä mallista. Palautekyselyyn tuli vain 
yksi vastaus, jonka perusteella ei voitu arvioida tarpeeksi laajasti mallin soveltuvuutta tai käytettävyyttä.  
Kuitenkin asiakaspalautekyselyihin saatiin laajasti vastuksia kaikilta kohderyhmiltä.  
Oppilailta ja opiskelijoilta vastauksia saatiin seuraavasti: 
N = 235 (tyttöjä 47,7 %, poikia 48,1 %, muita 4,3 %) 
3lk: 26,8%, 4lk: 26,8%, 5lk: 23,8%, 6lk: 21,3%, 7lk: 0%, 8lk: 0%, 9lk: 0,4%, 1vk: 0%, 2vk: 0%, 3vk: 0,9%, muu: 0%  
Ruotsinkieliset N= 51(tyttöjä 76,5%, poikia 23,5%) 
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1vuosikurssi (vk): 40,2 %, 2vk: 44,2 %, 3vk: 11,5 %, muu: 3,8 %  
Huoltajilta vastauksi saatiin seuraavasti: 
N = 335 (0,3% esiopetusikäisen huoltaja, 98,5% peruskoululaisen huoltajia, 73,2 % lukiolaisen huoltaja, 1,8 % 
ammatillisen oppilaitoksen opiskelijan huoltaja) 
N ruotsinkieliset = 56 (0% esiopetusikäisen huoltaja, 25% peruskoululaisen huoltajia, 0,9% lukiolaisen huoltaja, 
0,3% ammatillisen oppilaitoksen opiskelijan huoltaja) 
Henkilökunnalta vastuksia saatiin seuraavasti: 
N = 42, joista kaikki peruskoulun henkilökuntaa 
N ruotsinkieliset = 9, joista suurin osa lukiosta 
  
Mallin jatkokehittely 
Mallin avulla haluttiin tuoda yhdenmukaisuutta ja tasalaatuisuutta asiakaspalautteiden keräämiseen opiskelu-
huollossa. Mallin jatkokehittelyssä otettiin huomioon taustamuuttujien lisääminen, jotta tulokset olisivat jat-
kossa paremmin hyödynnettävissä kaupunki ja yksikkö tasolla.  Esiopetuksen osalta tulee erikseen miettiä, miten 
asiakaspalautetta saadaan tulevaisuudessa kerättyä.  
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LIITE 11: VANHEMPAINTIIMITOIMINTA –PILOTOINTI 
  
Lähtötilanne 
Tärkeä toimintaympäristö lasten vanhemmille on koulu ja oman lapsen luokka. Useilla kouluilla on vanhempain-
yhdistyksiä, mutta vanhempien vapaamuotoinen keskinäinen vertaistoiminta vaihtelee kouluittain/luokittain. 
Eri kunnissa ja kouluissa ei ole olemassa yhtenäistä tapaa, millä koulu yhteistyössä vanhempainyhdistyksen 
kanssa auttaisi vanhempia käynnistämään luokka- tai ryhmätasoista vertaistoimintaa eikä kouluilla/vanhem-
painyhdistyksillä ole ollut käytössä materiaalipakettia vanhempaintiimitoiminnan käynnistämistä varten. Kehit-
tämisen tavoitteeksi muodostui luoda toimintamalli ja materiaalipaketti koulujen henkilökunnalle ja/tai koulu-
jen vanhempainyhdistyksille vanhempaintiimitoiminnan käynnistämistä varten, minkä lisäksi materiaalipaketti 
toimii perustettujen vanhempaintiimien aloituspakettina ja toiminnan tukena. Toimintamallin ja materiaalipa-
ketin tavoitteena on kannustaa luokan/ryhmän vanhempia perustamaan vapaamuotoisia vanhempaintiimejä. 
Toimintamalli vastaa seuraaviin LAPE -opiskeluhuollon toimenpiteisiin 1 ja 7: 

• Arvioidaan ja mallinnetaan vertaillen yhteisiä yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön toimintamalleja. 

• Suunnitellaan ja vakiinnutetaan lasten, nuorten ja vanhempien osallistumistavat oppilashuoltotyön 
suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen.  

  
Toimintamallin kehittely 
Toimintamalli ja materiaalipaketti Vanhempaintiimitoiminnan käynnistämistä varten on suunniteltu LAPE-hank-
keen kehittämissuunnittelijoiden, KoKoEspoo ry:n ja Suomen Vanhempainliiton yhteistyönä. Materiaalipaketin 
suunnittelussa on keskeisenä lähteenä ollut Suomen Vanhempainliiton esite ”Luokan vanhempaintiimi”. Toimin-
tamallia kommentoivat lisäksi kahden alakoulun Vanhempainyhdistykset.  
Kokeiluun/pilotointiin (syksyllä 2018) osallistuneet koulut: 

• ESPOO: Lintuvaaran koulu  

• VANTAA: Itä-Hakkilan koulu  
Palautetta toimintamallista ja materiaalipaketista pyydettiin kyseisten koulujen henkilökunnalta ja huoltajilta 
sähköisen palautejärjestelmän kautta. Henkilökunnan palautetta tuli yksi kappale, jonka mukaan toimintamalli 
tulisi ottaa vakituiseksi työkäytännöksi tietyin muutoksin: Palautteessa toivottiin vanhempainyhdistyksen otta-
van aktiivisempaa roolia vanhempaintiimitoiminnan käynnistämisessä. Palautteen arvosana materiaalipaketille 
oli 7 (asteikolla 0-10). Huoltajapalautetta toimintamallista tuli 8 ja materiaalipaketista 4. Kaikkien vastaajien 
mielestä oli hyvä, että opettaja/joku muu kertoi mahdollisuudesta perustaa lapsen luokkaan vanhempaintiimi. 
Yhdessä palautteessa haluttiin korostaa sen tärkeyttä, että nimenomaan vanhempainyhdistyksen edustaja 
kannusti tiimitoimintaan opettajan sijaan. 25% vastauksista kerrottiin, että luokalle perustettiin esittelyn jäl-
keen vanhempaintiimi ja 12,5% kertoi, että luokalle saatiin yksi yhdysvanhempi. Avovastauksissa kerrottiin 
vanhempien arjen kiireiden estävän tiimitoimintaan osallistumisen. Huoltajien antama arvosana materiaalipa-
ketille oli 7,5 (asteikolla 0-10). 
 
Juurruttaminen, mitä seuraavaksi? 
 

• Osana opiskeluhuollon toiminnan suunnittelua ratkaistaan, miten eri kunnissa ja kouluissa kannuste-
taan vanhempia perustamaan vanhempaintiimejä. 

• Tietoa materiaalipaketista ovat luvanneet levittää Suomen Vanhempainliitto ja KoKoEspoo ry.  

• Palautteen perusteella on tärkeää, että opettajien lisäksi koulujen vanhempainyhdistykset ottavat ak-
tiivista roolia vanhempaintiimitoiminnan käynnistämisessä.  

  
 
 
   

https://vanhempainliitto.fi/esitteet/luokan-vanhempaintiimi/
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LIITE 12: HYVINVOINTIKYSELYJEN TOTEUTTAMINEN SÄHKÖISESTI OPPILAITOKSISSA 

 

Lähtötilanne 

Kouluissa ja oppilaitoksessa tehdään kyselyjä luokkien ja ryhmien hyvinvointiin ja yhteishenkeen liittyen. Kyselyt 
tehdään usein paperilla ja opettaja kokoaa kyselyn teettämisen jälkeen vastaukset yhteen. Paperikyselyn teet-
täminen vie aikaa, tulosten tulkitsemien on työläämpää ja oppilaiden yksityisyys säilyy heikosti. Kyselyjä ei tehdä 
huoltajille ja heidän näkemystään luokan/ryhmän tilanteesta ei kysytä.  

LAPE-hankkeessa tavoitteeksi muodostui selvittää mahdollisuutta tehdä hyvinvointikyselyjä sähköisesti. Tavoit-
teena oli nopeuttaa ja tehostaa kyselyjen tekemistä ja tulosten laskentaa. Lisäksi tavoitteena oli lisätä kyselyjen 
tekemistä helppouden ja nopeuden vuoksi ja myös mahdollistaa mielipiteiden kysyminen huoltajilta. 

  

Toimintamallin kehittely  

Sähköiset menetelmät opiskeluhuollossa -työryhmässä pohdittiin sähköisten menetelmien hyödyntämistä opis-
keluhuollon toiminnassa. Työryhmässä ei kehitetty uutta kyselyä vaan koottiin olemassaolevia sähköisiä kyselyjä 
listaksi ja jaettiin yksiköihin ohjeet kokeilun läpiviemiseksi.  

Kokeiluun osallistuvat yksiköt kunnittain: 

• ESPOO: Aarnivalkean koulu, Kilonpuiston koulu ja Auroran koulu 

• VANTAA: Itä-Hakkilan koulu 

• KIRKKONUMMI: Porkkalan lukio ja Prästgårdsbackens daghem 

  

Kokeiluun osallistuvilta kehittämisyksiköiltä pyydettiin palautetta hyvinvointikyselyjen sähköisestä toteuttami-
sesta. Palautekyselyyn tuli 7 vastausta ammattilaisilta ja 58 vastausta opiskelijoilta. Toimintamallista annettiin 
palautetta asteikolla 0-4 (0 = ei lainkaan, 4 = paljon).  

  

Ammattilaiset vastasivat kokeilusta seuraavasti: 

Sain riittävästi tietoa kokeilusta etukäteen: 1,7 

Sain riittävästi tukea/opastusta kokeilun toteuttamiseen: 1,7 

Kokeilu oli hyvin suunniteltu suhteessa työkäytäntöihimme: 2,7 

Kokeilu oli hyvin suunniteltu suhteessa työmme tavoitteisiin: 2,7 

Koin kokeilun merkitykselliseksi oppilaiden/huoltajien kannalta: 2,6 

  

Ammattilaiset kokivat, että sähköisessä toteuttamistavassa oli hyödyllistä ja toimivaa nopeus ja helppous. Ky-
selyn täyttäminen sähköisesti oli oppilaille mielekkäämpää. Tulokset oli helppo tilastoida ja ne sai jaettua nope-
asti. Pylväät ja ympyrälohkot olivat selkeitä ja tuloksia oli helppo vertailla. Opiskelijoiden mielestä sähköisessä 
toteuttamistavassa yksityisyys ja nimettömyys toteutui paremmin kuin paperisessa kyselyssä. Kyselyn tekemi-
nen oli opiskelijoiden mielestä nopeaa ja selkeää. Opiskelijat olivat tyytyväisiä siihen, että kyselyssä oli sekä mo-
nivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä.  
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Ammattilaisten mielestä jatkokehittelyssä pitäisi ottaa huomioon teknisen toteutuksen ohjeistus ja kysymysten 
muotoilu. Ammattilaiset toivoivat valmista kyselyä, jota olisi helppo hyödyntää. Kyselyn laajuus olisi mietittävä 
tarkkaan ja eri ikäisille opiskelijoille pitäisi olla erilaiset kyselyt. Tekniseen toteutukseen ammattilaiset toivoivat 
tarkempia ohjeita. Myös kyselyn tulosten läpikäymiseen toivottiin toimintamallia. Ammattilaiset myös pohtivat 
eri kyselyjen yhdistämistä, jottei kyselyjä tule vuoden aikana liikaa. Ammattilaiset myös toivoivat, että sähköinen 
toteutustapa voisi olla yksi vaihtoehto ja oppilaitos saisi edelleen valita, miten kyselyn toteuttaa. Opiskelijoiden 
mielestä kysymyksiä pitäisi miettiä jatkossa tarkemmin. Osa toivoi avoimia kysymyksiä ja osa taas piti enemmän 
monivalintakysymyksistä. Opiskelijat myös toivoivat mahdollisuutta kysyä itseä askarruttavia asioita. Opiskelijat 
myös toivoivat QR-koodia kyselyyn vastaamisen helpottamiseksi.  

  

Vastaajilta kysyttiin, pitäisikö hyvinvointikyselyt tehdä aina sähköisesti. Ammattilaiset olivat sitä mieltä, että 
”kyllä pitäisi” (71,4%) ja ”kyllä tietyin muutoksin” (42,9%). Opiskelijoista 92,9% oli sitä mieltä, että kyselyt pitäisi 
tehdä aina sähköisesti, 8,9% oli sitä mieltä, että ei pitäisi.  

  

Mitä muuta haluaisit sanoa -kysymykseen kommentoitiin kokeilun huonoa ajoitusta ja aikataulua. 

  

Mallin jatkokehittely ja juurruttaminen 

Palautteiden perusteella sähköiset menetelmät opiskeluhuollossa -työryhmä työsti ohjeita kyselyjen toteutta-
miseen sähköisesti Googlen ja Microsoftin lomaketyökaluilla. Lisäksi työryhmässä tehtiin ohjeistus tulosten kä-
sittelyyn oppilaitoksessa. Valmista kyselyä ei palautteista huolimatta kehitetty, koska oppilaitosten tarpeet ovat 
hyvin erilaisia. Omalla kyselyllä jokainen oppilaitos voi kysyä asioita, jotka ovat heidän kunnassaan/alueellaan 
oleellisia.  
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LIITE 13: OPISKELUHUOLLON NÄKYVYYDEN LISÄÄMINEN SÄHKÖISIÄ MENETELMIÄ HYÖDYNTÄEN 

Lähtötilanne 

Opiskeluhuollon palvelut ja toimijat ovat opiskelijoille epäselviä, ja opiskelijat eivät tiedä kenen puoleen kääntyä 
tarvitessaan apua. Opiskeluhuoltopalveluita esitellään usein oppilaitosten internet-sivuilla tai ilmoitustauluilla, 
mutta varsinkaan opiskelijoita ne eivät tavoita. Opiskeluhuollon toimijat myös usein käyvät esittäytymässä kai-
kille opiskelijoille tai uusille opiskelijoille lukuvuoden alussa, mutta lyhyt esittely unohtuu nopeasti.  

LAPE-hankkeessa tavoitteeksi muodostui löytää sähköisiä tapoja tehdä opiskeluhuoltoa tunnetummaksi ja hel-
pommaksi lähestyä. Kynnystä asiakkaaksi hakeutumiseen oli myös tarkoitus madaltaa. Sähköisten menetelmien 
avulla myös työntekijöiden kasvot saadaan opiskelijoille tutuksi. 

Toimintamallin kehittely  

Sähköiset menetelmät opiskeluhuollossa -työryhmässä pohdittiin sähköisten menetelmien hyödyntämistä opis-
keluhuollon toiminnassa. Työryhmässä pohdittiin tapoja tuoda opiskeluhuoltoa esille sähköisin menetelmin. 
Ideana oli esim. tehdä opiskeluhuollon työntekijöistä ja palveluista esittely verkkoon (esim. video, blogi, face-
book-sivu). Mikään kunta tai kehittämisyksikkö ei valinnut kokeiltavakseen tätä toimintamallia. Palautetta toi-
mintamallista kerättiin yksiköistä, jotka olivat aiemmin hyödyntäneet sähköisiä menetelmiä opiskeluhuollon 
esittelyyn. Kommentteja tuli vain esittelyvideoista. 

Videot koettiin hyödyllisiksi ja toimiviksi tavoiksi esitellä opiskeluhuoltoa. Videon avulla tietoa voidaan välittää 
helposti laajalle yleisölle, opiskelijoille ja huoltajille. Videoita voidaan näyttää luokissa ja vanhempainilloissa. Vi-
deo oli vastaajien mukaan opiskelijoille kiinnostava ja sen vuoksi hyvä tapa välittää tietoa. Videon avulla työnte-
kijät tulevat huoltajille ja opiskelijoille tutuksi. Opiskeluhuollon työntekijän aikaa säästyy, koska ei tarvitse esit-
täytyä esim. kaikkien yksiköiden vanhempainilloissa. Videolla voi myös kertoa tarkemmin työnkuvastaan kuin 
vanhempainillassa. Humoristinen video rikkoo jäätä ja madaltaa asiakkaaksi hakeutumisen kynnystä. Nuoriso-
valtuuston edustajalta tosin tuli kommentti, että liian humoristinen video voi päätyä opiskelijoiden väliseksi vit-
siksi. 

Sähköisten menetelmien hyödyntämistä pohdittiin myös lakimiesten kanssa ja he kommentoivat, että sosiaali-
sessa mediassa ja esim. videoilla ja blogeissa saa julkaista ainoastaan julkista tietoa ja roolit (esiintyminen kau-
pungin edustajana vs. yksityishenkilönä) on pidettävä erillään. 

Videota kokeilleiden ammattilaisten palautteissa tuli esiin, että videointi kannattaa suunnitella ja käsikirjoittaa 
hyvin etukäteen.  Suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa hyödyntää opiskelijoiden apua. 

Mallin jatkokehittely ja juurruttaminen 

Opiskeluhuollon sähköiseen markkinointiin olisi kunnissa hyvä paneutua. Jatkossa olisi hyvä tehdä ohjeistuksia 
sähköisten menetelmien käytöstä opiskeluhuollossa ja huomioonotettavia asioita siinä.  
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LIITE14: SÄHKÖISET YHTEYDENOTTOTAVAT OPISKELUHUOLLON TOIMIJOIHIN 

Lähtötilanne 

Opiskelijoiden on vaikea lähestyä opiskeluhuollon toimijoita silloinkin kun he tarvitsisivat apua. Etenkin nuorten 
on helpompi viestiä sähköisesti kuin kasvotusten. Kännykät ja digitaalinen media ovat opiskelijoiden arkipäivää. 
LAPE-hankkeessa tavoitteeksi muodostuikin löytää helppoja tapoja ottaa yhteyttä opiskeluhuollon toimijoihin. 
Tarkoituksena oli madaltaa yhteydenoton kynnystä ja löytää lapsille ja nuorille ominaisia tapoja viestiä opiske-
luhuollon kanssa. 

Toimintamallin kehittely  

Sähköiset menetelmät opiskeluhuollossa -työryhmässä tehtiin aluksi kysely, jolla lapsilta ja nuorilta kysyttiin, 
mm. mitkä sähköiset välineet soveltuisivat opiskeluhuollon toimintaan. Kyselyn perusteella wilma koettiin par-
haana yhteydenpidon välineenä. WhatsApp, sähköposti, tekstiviesti ja puhelinsoitto kelpasivat myös lasten ja 
nuorten mielestä opiskeluhuollon viestintään. Sen sijaan Snap Chat koettiin huonona vaihtoehtona.  

Mikään kehittämisyksikkö ei valinnut sähköisiä yhteydenottotapoja kokeiltavaksi. Työryhmässä selvitettiin eri-
laisten sovellusten ja sähköisten työkalujen mahdollisuuksia opiskeluhuollossa. Helsingin, Espoon ja Vantaan si-
vistystoimien lakimiehet kommentoivat myös menetelmien ja sovellusten käyttöä. Selvitystyön perusteella teh-
tiin ohjeistus sosiaalisen median ja internetin käytöstä opiskeluhuollossa. Työryhmä selvitti myös opiskeluhuol-
lon toimijoiden käyttöoikeuksia oppilastietojärjestelmiin. Selvitystyön tuloksena oli, että käyttöoikeuksissa on 
eroja eri kuntien välillä. Oikeudet olisi hyvä saada yhtenäisiksi, jotta opiskeluhuollon toimijoilla olisi tasa-arvoiset 
mahdollisuudet viestiä oppilastietojärjestelmän kautta oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan kanssa ja toi-
saalta päästä käsiksi työssään tarvitsemiin tietoihin tarpeeksi helposti.  

Lakimiesten kommenttien perusteella sosiaalisen median hyödyntämisessä on tärkeää huomioida tietosuoja-
asetus (GDPR), roolit kunnan työntekijänä vs. yksityishenkilönä ja julkisen vs. salassapidettävän tiedon käsittely. 
Lakimiesten ohjeiden mukaan työntekijän on hyvä tarkistaa oman kuntansa ohjeet sosiaalisen median käytöstä 
ennen käyttöönottoa. Kunnassa on voitu antaa sitovia määräyksiä sosiaalisen median käytöstä.  

Mallin jatkokehittely ja juurruttaminen 

Sähköiset yhteydenottotavat opiskeluhuollon toimijoihin olisivat tarpeen, mutta tällä hetkellä tietosuoja-asetus 
ja sovellusten heikot suojaustasot aiheuttavat suuria haasteita. Jatkossa wilman hyödyntämistä viestintään 
myös opiskeluhuollossa tulisi pohtia tarkemmin. Osa kunnista on myös ottanut tai ottamassa käyttöön sähköisen 
viestintäalustan, jossa on mahdollisuus yhteydenottoon ja keskusteluun opiskeluhuollon toimijoiden kanssa. 
Kunnissa olisi myös hyvä jatkossa ohjeistaa tarkasti sosiaalisen median käytöstä ja varmistaa, että työntekijät 
tämän ohjeistuksen tuntevat. 


