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Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin tukena /projektisuunnittelija Anne-Marie Haavisto 

Tavoitteet 

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena -
osakokonaisuuteen oli koottu suuri määrä melko yksityiskohtaisia tavoitteita 
kansallista suunnitelmaa noudatellen. Päijät-Hämeen suunnitelmaa leimasi myös 
melko vahvasti maakunnallisuus, malleihin liittyvät tavoitteet olivat nimenomaan 
maakunnallisessa tekemisessä. Tavoitteet jaettiin hankesuunnitelman 
tarkennusvaiheessa neljään teemaan: yhteisöihin kuulumisen varmistaminen, 
yhteinen työ lapsen asiassa, vanhemmuuden tukeminen ja yhtenäiset 
opiskeluhuoltopalvelut. Teemojen alle koottiin hankesuunnitelmassa olleet 
tavoitteet ja toimenpiteet. Kehittämistyön tavoitteet ensimmäisessä teemassa olivat 
sellaisia, jotka erityisesti liittyivät yhteisölliseen opiskeluhuoltoon ja hyvinvointityöhön 
sekä opiskeluhuollon suunnitelmallisuuteen. Toimenpiteet päätettiin suunnata niin, 
että opiskeluhuollon ohjausryhmät saataisi toimiviksi, opiskeluhuoltotyö 
koulussa suunnitelmalliseksi ja arvioiduksi työksi, joka pohjautuu 
oppilailta, vanhemmilta ja ammattilaisilta saatuun tietoon. Kiusaamiseen, 
kaveritaitojen tukemiseen, iltapäiväkerhotoimintaan ja harrastuksiin liittyvät asiat 
ajateltiin toteutuvan kuntien suunnitelmien kautta. 

Kehittämistyön tavoitteeksi yhteisen työn tekemisen teemassa kirkastettiin 
opiskeluhuoltolain juurruttaminen monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön 
osalta, opiskeluhuollon monialaisen asiantuntijaryhmän tutuksi tekeminen ja sen työn 
avaaminen myös koulun ulkopuolisille yhteistyökumppaneille. Kehittämisen avulla 
haluttiin lisätä lapsen/nuoren ja perheen osallisuutta ja yhteistä työtä eri 
toimijoiden välillä.  

Vanhemmuuden tuen kehittämistyön tuloksena haluttiin nähdä uudenlaisia yhteistyön 
tapoja ja uusia verkostoja, joiden toiminnan myötä vanhemmuutta tuettaisi hyviksi 
havaituilla jo kokeilluilla sekä uusilla tavoilla. Tuloksena haluttiin nähdä myös 
innostumista ja innovaatioita eri toimijoiden välillä. Kehittämisen avulla haluttiin myös 
löytää uudenlaisia kumppanuuksia. Kehittämistyön tarkennettuna tavoitteena oli 
kartoittaa maakunnan nepsy-osaamista, koota nepsy-osaajaverkosto ja 
pilotoida sekä kehittää vanhemmuuden tuen muotoja 
perhekeskusverkostossa ja kasvuympäristöissä. 

Yhtenäisten opiskeluhuoltopalvelujen teemassa tavoiteltiin sitä, että 
opiskeluhuoltopalvelut ovat hyvin saavutettavissa, työtä voidaan kehittää 
ja osaamista jakaa yhdessä maakunnan alueella, opiskeluhuoltopalvelut 
ovat toimiva kokonaisuus, jossa myös työparityö mahdollistuu ja digitaalisia 
käytäntöjä kokeillaan. 

Tulokset 

Kunnissa tehtyä kehittämistyötä kartoitettiin ja tarkasteltiin yhdessä. Kartoitustyön 
avulla tuli näkyväksi missä asioissa on jo melko yhtenäisiä toimintatapoja, joita 
kannattaa edelleen vahvistaa ja missä asioissa osalta kuntia ehkä vielä puuttuu 
toimintatapoja. Yhdessä valittuja yhteisöllisiä käytäntöjä levitettiin koko maakunnan 
alueelle. Alustavat valinnat yhteisöllisistä käytännöistä oli tehty jo LAPE-
hankesuunnitelmassa, johon maakunnan kunnat sitoutuivat. Muilta osin tieto valituista 



toimintamalleista meni ryhmän jäsenten kautta heidän omiin organisaatioihinsa 
keskusteltavaksi ja päätettäväksi. Hallinnollisia päätöksiä asiat eivät vaatineet. 
Käytännöt levisivät koulutuksen, ohjauksen, benchmarkingin ja mallien 
avulla. Malleja käytiin läpi, minkä jälkeen käyttöön ottamiseen on voinut saada tukea. 
Yhtenä levitettävänä käytäntönä oli ”Mitä kuuluu–prosessi”  
(http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137331/URN_ISBN_978-952-343-230-
7.pdf?sequence=1&isAllowed=y, sivu 52), joka on opiskeluhuoltoryhmän työtä 
jäsentävä malli. Siinä lapset ja nuoret ovat mukana tuottamassa hyvinvointitietoa 
omasta ryhmästään. Maakunnassa vahvistettiin sitä, että 
opiskeluhuoltoryhmät tekevät suunniteltua ja arvioitua työtä, yhdessä 
vanhempien ja lasten kanssa.  

Opiskeluhuoltolakia juurrutettiin ja monialaisen asiantuntijaryhmän työtä 
koulun ulkopuolisille toimijoille avattiin case-työskentelytilaisuuksien sekä 
tehdyn julkaisun avulla yhteisen työn tekemisen teemassa 
(http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137331/URN_ISBN_978-952-343-230-
7.pdf?sequence=1&isAllowed=y, sivut 56-57). Julkaisuun 
(https://www.huomisenhyvinvointia.fi/tekijat/varhaiskasvatus-koulu-ja-oppilaitos-
lasten-ja-nuorten-hyvinvoinnin-
tukena/tuotoksia/?fbclid=IwAR0vqkL_pl_t999nFVCaFkFP0zZ58JMY3qFQxSeoD34GQj
15uMvwZ0cTSDk ) koottiin malleja ja ohjeita työn tueksi ja sitä oli tekemässä laaja ja 
monialainen joukko. Kehittämistyössä tuotettiin monialaisen 
asiantuntijaryhmän kuvaus, toimijoiden roolit, yhteydenoton malli 
sosiaalihuoltoon, yhteisen työn kuvaus. Työssä hyödynnettiin 
kokemusasiantuntijuutta ja teemoihin liittyen valmistui sekä yksi sosionomi AMK että 
sosionomi YAMK opinnäytetyö. Case-työskentelyissä tuotiin esille lapsen ja 
perheen osallisuutta, niissä hyödynnettiin nuorilta saatua 
kokemusasiantuntijatietoa ja useiden kuntien tilaisuuksissa osallistumaan 
pyydettiin myös vanhempia ja nuoria. Hankkeen aikana pilotoitiin vaativan 
erityisen tuen JALO-jakson kehittämistyötä, jossa monialaisen 
asiantuntijaryhmän työtä ja tuen check-listoja hyödynnetään koulunkäyntikyvyn 
tukemisessa lähikoulussa ja vaativan tuen tarpeen määrittelyssä (liite). 

Vanhemmuuden tuen teemassa tehtiin nepsy-osaamiskartoitus ja koottiin 
nepsy-osaajaverkosto. Verkosto aloitti kokoontumisensa ja sille löydettiin 
koollekutsuja myös LAPE-hankkeen jälkeiseksi ajaksi. Nepsy-kehittämiseen liittyen 
tehtiin myös ehdotus ja resurssilaskelma Nepsy-tukitiimin työstä. 
Vanhemmuuden tuen kokeiluja ja pilotteja tehtiin yhdessä 
perhekeskuskehittämisen kanssa. Lisäksi osallistuttiin kuntien omien kokeilujen 
suunnitteluun. Uudenlaista yhteistyötä vanhemmuuden tukemiseksi syntyi mm. 
erityisluokanopettajan ja perheneuvolan työntekijän yhteisessä vanhempien 
ryhmässä, erityisopettajan, kuraattorin, psykologin ja nuorisotyöntekijän pitämässä 
perhekoulussa. Perhekeskusympäristössä tehdystä sisällönkehittämisestä enemmän 
perhekeskusosion raportissa.  

Yhtenäisiä opiskeluhuoltopalveluja kehitettiin useammalla tavalla: keväällä 2018 
perustettiin pysyväksi rakenteeksi opiskeluhuoltopalvelujen 
esimiesverkosto 
(http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137331/URN_ISBN_978-952-343-230-
7.pdf?sequence=1&isAllowed=y, sivu 46), joka on pohtinut vastaavien kuraattorien 
verkoston perustamista, yhteisiä koulutustarpeita, työnohjauksia ja tehtäväkuvia. 
Hankekaudella edistettiin yhteisten toimintakäytäntöjen vahvistumista 
opiskeluhuoltopalveluissa poissaoloihin puuttumiseen ja mielenterveyden 
tukemiseen. Hankkeessa järjestettiin opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstön työpaja 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137331/URN_ISBN_978-952-343-230-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137331/URN_ISBN_978-952-343-230-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137331/URN_ISBN_978-952-343-230-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137331/URN_ISBN_978-952-343-230-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.huomisenhyvinvointia.fi/tekijat/varhaiskasvatus-koulu-ja-oppilaitos-lasten-ja-nuorten-hyvinvoinnin-tukena/tuotoksia/?fbclid=IwAR0vqkL_pl_t999nFVCaFkFP0zZ58JMY3qFQxSeoD34GQj15uMvwZ0cTSDk
https://www.huomisenhyvinvointia.fi/tekijat/varhaiskasvatus-koulu-ja-oppilaitos-lasten-ja-nuorten-hyvinvoinnin-tukena/tuotoksia/?fbclid=IwAR0vqkL_pl_t999nFVCaFkFP0zZ58JMY3qFQxSeoD34GQj15uMvwZ0cTSDk
https://www.huomisenhyvinvointia.fi/tekijat/varhaiskasvatus-koulu-ja-oppilaitos-lasten-ja-nuorten-hyvinvoinnin-tukena/tuotoksia/?fbclid=IwAR0vqkL_pl_t999nFVCaFkFP0zZ58JMY3qFQxSeoD34GQj15uMvwZ0cTSDk
https://www.huomisenhyvinvointia.fi/tekijat/varhaiskasvatus-koulu-ja-oppilaitos-lasten-ja-nuorten-hyvinvoinnin-tukena/tuotoksia/?fbclid=IwAR0vqkL_pl_t999nFVCaFkFP0zZ58JMY3qFQxSeoD34GQj15uMvwZ0cTSDk
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137331/URN_ISBN_978-952-343-230-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137331/URN_ISBN_978-952-343-230-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y


mielenterveyden tukemisen ja oman koulun tiimityön kysymyksissä sekä työpajapäivä 
kuraattorien ja sosiaalityöntekijöiden yhdyspinnasta poissaoloihin liittyen. Lisäksi on 
suunniteltu yhteistä materiaalipankkia. Näitä suunnittelemassa on ollut ketteriä 
työntekijöistä koostuvia työryhmiä. Esiopetuksen kuraattorityötä on kehitetty miltei 
kaikki kunnat kattaneessa esiopettaja-kuraattori -työparien kehittäjäryhmässä, joka 
tuotti esiopetuksen kuraattorityön vuosisuunnitelman 
(https://www.huomisenhyvinvointia.fi/tekijat/varhaiskasvatus-koulu-ja-oppilaitos-
lasten-ja-nuorten-hyvinvoinnin-
tukena/tuotoksia/?fbclid=IwAR0vqkL_pl_t999nFVCaFkFP0zZ58JMY3qFQxSeoD34GQj
15uMvwZ0cTSDk ). Tästä kehittämistyöstä valmistuu sosionomi YAMK-opinnäytetyö. 

Hankkeen myötä työtä kehitetään ja osaamista jaetaan yhdessä maakunnan 
yhteistyöryhmissä. Opiskeluhuoltopalvelujen esimiesverkoston toiminta ja 
OOOT-ryhmä turvaavat maakunnallisen yhteistyön ja mahdollistavat 
koulutussuunnittelun ja toteuttamisen sekä käytäntöjen yhtenäisemmiksi 
saattamisen. 

Mitä jäi toteutumatta 

Kehittämisessä päädyttiin siihen, että koulunkäyntikykyisyyden määrittelyä ei lähdetä 
tekemään prosessiksi. Sen sijaan prosessiksi voidaan kirjoittaa 
koulunkäyntikykyisyyden tukemista. Tässä levitetään vaativan tuen JALO-jakson 
kehittämistyötä (https://www.huomisenhyvinvointia.fi/tekijat/varhaiskasvatus-koulu-
ja-oppilaitos-lasten-ja-nuorten-hyvinvoinnin-
tukena/tuotoksia/?fbclid=IwAR0vqkL_pl_t999nFVCaFkFP0zZ58JMY3qFQxSeoD34GQj
15uMvwZ0cTSDk ).  

Nepsy-hoitoketjumallia ei juurrutettu. Hoitoketju oli valmistunut vuoden 2016 lopussa 
ja projektitiimi aloitti toukokuussa 2017. Kun nepsy-asioiden kehittämiseen päästiin 
syksyllä 2017, huomattiin, että ei ollut olemassa verkostoa tai kontakteja, joiden 
kautta juurruttaminen olisi onnistunut. Samaan aikaan oli käynnistymässä 
ikärajattoman nepsy-poliklinikan toiminta Hyvinvointikuntayhtymässä ja toisaalta 
perheiden arjen tueksi kovasti kaivattua matalan kynnyksen nepsy-tukitiimiä ei ollut. 
Lisäksi osa toimijoista koki hoitoketjumallissa olevan jo päivittämisen tarvetta. Kuntien 
henkilöstön nepsy-koulutetuista ei myöskään ollut tietoa. Näin ollen todettiin, että 
edellä mainittuja asioita lähdetään selvittämään ja mallin juurrutus onnistuu, kun on 
olemassa verkostoja ja yhteyshenkilöitä. 

Digitaaliset kokeilut jäivät toteutumatta. Materiaalipankki valmistui, mutta sinne ei ole 
saatu materiaalia. Joissain kunnissa terveydenhoitajien kutsumista sekä osallistumista 
opiskeluhuoltoon on vielä kehitettävä. Koulutusprosessia toiselle asteelle ei erikseen 
kehitetty. Koulutuskeskus Salpauksessa oli ollut Ehytin ja Sakun Päihdeilmiö ja 
Ryhmäilmiö -koulutusta. 
 

Hyödyt, vaikuttavuus 

 Työssä tavoitettiin kaikkien kuntien varhaiskasvatusjohtajat, esiopetuksen opettajista 
ja kuraattoreista muodostetut työparit 9/10 kunnasta, koko maakunnan 
opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstö sekä esimiehet, sekä iso joukko koulujen muuta 
henkilökuntaa ja sivistyksen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijöitä ja johtoa. 
Kehittämistä tehtiin muutamia pilotointeja lukuun ottamatta kokoajan 
maakunnallisesti. Työssä korostui lapsen osallisuus ja monitoimijuus niin 
yhteisöllisessä kuin yksilökohtaisessa työssä. Kehittämiseen liittyi useita 
opinnäytetöitä. Kehittämisen seurauksena syntyi pysyviä rakenteita, oppilaan 
osallisuutta korostavan toimintamallin leviämistä ja yhteistä työtä lapsen asiassa 
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koulun ja opiskeluhuollon, sosiaalityön ja psykososiaalisten palvelujen kanssa. Koska 
kehittämistyöhön osallistui hyvin laaja työntekijäjoukko, juurtumista tapahtui 
kehittämisen ohessa. Erilaisilla koulutuksilla, kehittämispajoilla ja tapahtumilla 
tavoitettiin erittäin kattava määrä lapsen kasvuympäristön toimijoita. 

 

Toteutus:  

Suunnitelma, projektin vaiheet, aikataulu ja poikkeamat kuvattu kustakin 
kehittämisteemasta erikseen tämän taulukon perään. 

Vastuuhenkilö ja organisaatio:  

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena -
osakokonaisuuden projektisuunnittelijana 100% työajalla toimi Anne-Marie Haavisto. 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän työpanosta osoitettiin neuropsykiatrisen työn 
kehittämisen osuuteen varhaiskasvatuksen, koulun ja perhekeskuksen kehittämisen 
yhdyspintaan 10% viikkotyöaikaa. Työpanostaan tähän antoi kouluterveydenhoitaja 
Piia Tommola. Projektipäällikkö Tuija Åstedt on ollut mukana kehittämisessä, erityisesti 
koulunkäyntikykyisyyteen liittyvässä kehittämisessä ja pysyvien 
yhteistyöryhmärakenteiden muodostamisessa. Lisäksi kokonaisuuteen liittyvää 
koulunkäyntikykyisyyden tukemisen ja arvioinnin asiantuntijatyötä ostettiin Lahden 
kaupungin JALO-jakson kuraattori Minna Kärkkäiseltä. 

Osakokonaisuuteen liittyviä asioita kehitettiin useassa eri työ- ja kehittämisryhmässä, 
prosessissa ja työpajassa. Kokonaisuuden ohjausryhmänä toimi erityisesti yhteisöllisen 
työn kehittämistä painottanut OOOT-ryhmä, eli opiskeluhuollon ja oppimisen 
tuen maakunnallinen yhteistyöryhmä 
(http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137331/URN_ISBN_978-952-343-230-
7.pdf?sequence=1&isAllowed=y, sivu 45). Seudun sivistystoimenjohtajat asettivat 
ryhmän LAPE-hankkeen alettua ja siitä suunniteltiin jo alkuun pysyvää ryhmää, joka 
jatkaa työtään LAPE-kauden jälkeen. OOOT-ryhmän jäsenet nimettiin kuntien 
opiskeluhuollon ohjausryhmistä ja lisäksi ryhmään nimettiin sen perustamisen jälkeen 
jäseniä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän lapsiperheiden sosiaalipalveluista ja 
hyvinvointipalveluista. OOOT-ryhmän puheenjohtajana toimi Lahden kaupungin 
opiskeluhuollon palvelupäällikkö Eija Kinnunen. 

STJ-ohjausryhmän päätös 8.3.2017:  

Päätettiin perustaa uusi seudullinen kehittämisryhmä sivistysjohtajien ohjausryhmän 
alaisuuteen, johon nimettävät asiantuntijajäsenet osaltaan alkavat toteuttaa LAPE-
hankkeen osiota ”Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
tukena.” Kunnat nimeävät kehittämisryhmään yhden edustajan kunkin kunnan 
oppilas-/opiskeluhuollon ohjausryhmästä ja mahdollistavat tälle osallistumisen 
kehittämisryhmän toimintaan vuosina 2017-2018. Lisäksi kokoonpanossa 
huolehditaan siitä, että ryhmässä on asiantuntijoita hyvinvointikuntayhtymästä, 
varhaiskasvatuspalveluista, perusopetuspalveluista ja toisen asteen koulutuksesta. 
(Katso OOOT-ryhmän kokoonpano liitteestä.)  

Osakokonaisuuden kehittämistyötä yksilökohtaisen opiskeluhuollon osuuksissa tekivät 
monialaisen asiantuntijaryhmän työtä ja poissaoloihin puuttumista yhteisenä työnä 
kehittänyt MAR-kehittäjäryhmä. Se koottiin ryhmäksi, joka ei jatka hankekauden 
jälkeen.  

Yhtenäisiä opiskeluhuoltopalveluja kehitettiin useammalla tavalla: keväällä 2018 
perustettiin pysyväksi rakenteeksi opiskeluhuoltopalvelujen esimiesverkosto, 
joka on pohtinut vastaavien kuraattorien verkoston perustamista, yhteisiä 
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koulutustarpeita, työnohjauksia ja tehtäväkuvia. Hankekaudella on järjestetty 
opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstön työpaja mielenterveyden tukemisen ja oman 
koulun tiimityön kysymyksissä sekä työpajapäivä kuraattorien ja sosiaalityöntekijöiden 
yhdyspinnasta poissaoloihin liittyen. Lisäksi on suunniteltu yhteistä materiaalipankkia. 
Näitä suunnittelemassa on ollut ketteriä työntekijöistä koostuvia työryhmiä. 
Esiopetuksen kuraattorityötä on kehitetty miltei kaikki kunnat kattaneessa 
esiopettaja-kuraattori -työparien kehittäjäryhmässä.  

Muutoin kehittämistä on tehty yhteistyöryhmissä, yksittäisissä palavereissa ja 
verkostoissa. Ajatuksena on ollut saada mahdollisimman paljon ihmisiä mukaan 
ryhmiin, työpajoihin ja kehittämisprosesseihin mukaan, jotta työ jalkautuisi 
mahdollisimman hyvin. Kehittämisryhmien työn lisäksi kuntien omaa työtä on tuettu 
opiskeluhuollon ohjausryhmissä vierailemalla, tiedottamalla ja tarvittaessa ohjaamalla. 
Alueella on järjestetty useita koulutuksia, sekä laaja case-simulointikoulutuskiertue 
monialaisen asiantuntijaryhmän käytäntöjen avaamiseksi kouluille ja 
yhteistyökumppaneille, niiden juurruttamiseksi ja yhteisen dialogin käymiseksi 
yhteisen lapsen asiassa. 

Osakokonaisuuden projektisuunnittelija on koordinoinut kehittämistä, ohjannut työtä, 
mallintanut, järjestänyt koulutuksia, tapahtumia, tilaisuuksia ja työpajoja ja 
kouluttanut. Kantavana ajatuksena on ollut innostaa kuntia lähtemään mukaan 
kehittämiseen ja fasilitoida, tuoda ihmisiä yhteen ja olla apuna. 

Kehittämisryhmien kokoonpanot ja dokumentointilistaus liitteenä. 

Kustannukset: Toteutuneet kustannukset suunnitelman mukaiset. 

 

Yhteisöihin kuulumisen varmistaminen 

Suunnitelma 

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena -
osakokonaisuuden ensimmäisenä kehittämisteemana oli yhteisöihin kuulumisen 
varmistaminen. Teeman alle koottiin hankesuunnitelmassa olleet tavoitteet ja toimenpiteet, 
jotka erityisesti liittyivät yhteisölliseen opiskeluhuoltoon ja hyvinvointityöhön sekä 
opiskeluhuollon suunnitelmallisuuteen. Kehittämistä ohjasi sivistystoimenjohtajien nimeämä 
OOOT-ryhmä, joka ohjasi myös koko osakokonaisuuden kehittämistä. Kehittämistä 
päätettiin tukea kartoittamalla alkutilannetta, vierailemalla opiskeluhuollon ohjausryhmissä, 
levittämällä käytäntöjä ja tarjoamalla ohjausta ja koulutusta. 

Hankesuunnitelmassa oli mainittu, että hankkeen aikana tehtäisi maakunnallinen kuvaus ja 
vuosisuunnitelman runko opiskeluhuoltoon, maakunnallinen ”Mitä kuuluu” –kysely joka 
asteelle, maakunnallinen sähköinen opiskeluhuollon työkalupakki, maakunnallinen sähköinen 
opiskeluhuollon arviointikysely, koulutusprosessi toiselle asteelle, maakunnallinen 
kiusaamisen vastainen suunnitelma (kaverisuhdeosaamista vahvistavat, kiusaamista 
ehkäisevät, siihen puuttuvat ohjelmat ja jälkihoito) ja maakunnallinen kiusaamisen vastainen 
kampanja – pilotti 3.sektorin ja soten kanssa. 

 

Projektin vaiheet 

Kehittämistyön alussa tehtiin Webropol-kyselyjä kuntien rehtoreille, 
varhaiskasvatusyksiköiden johtajille ja opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstölle. Kyselyillä 
selvitettiin kunnissa olevia käytäntöjä ja malleja kiusaamisen ehkäisemiseen ja 
kaveruustaitojen vahvistamiseen, vaikuttamiseen ja osallisuuteen, iltapäivätoimintaan ja 



kerhoihin, suunnitelmalliseen opiskeluhuoltoon ja sen arviointiin, vanhempien 
osallistumiseen, opiskeluhuoltoryhmän toimintamalliin ja muihin käytäntöihin liittyen. OOOT-
ryhmässä kartoitettiin lisäksi kuntien suunnitelmia, poissaoloihin puuttumisen malleja, 
vuosikelloja ja muita välineitä kehittämistyön suuntaamiseksi oikein.  

Kehittämisen painopisteeksi päätettiin ottaa suunnitelmallisen opiskeluhuollon vahvistaminen 
niin, että opiskeluhuoltoryhmät toimisivat olemassa olevaan ja luokilta kerättävään tietoon 
perustuen, suunnitelmallisesti ja toimintaansa arvioiden. Lasten ja nuorten osallisuutta ja 
yhteisöjen hyvinvointia haluttiin vahvistaa. Kunnilla oli käytössään paljon erilaisia 
kaveruustaito- ja kiusaamisen ehkäisemisen ohjelmia. Hankkeen aikana oli käynnissä kaksi 
varhaiskasvatukseen VASU:un ja pedagogiseen dokumentointiin keskittyvää koulutuksellista 
seudullista hanketta SEUTUVARKE ja Mun Päiväkoti. LAPE-hankkeessa tehtiin yhteistyötä 
hankkeiden koordinaattorin kanssa. 

Kehittämistyön tarkennettuna tavoitteena oli: 

• Opiskeluhuoltoryhmät tekevät suunniteltua ja arvioitua työtä, yhdessä vanhempien ja 
lasten kanssa 

• Varhaiskasvatuksen hyvinvointityötä kehitetään 
• Lapsia kuullaan ja luokkien/ryhmien hyvinvoinnista kysytään lapsilta 
• Kaveruustaitoja edistetään ja kiusaamista ehkäistään 

 

OOOT-ryhmä kävi läpi opiskeluhuoltoryhmän sekä opiskeluhuollon ohjausryhmän työtä ja 
tehtäviä eri kunnissa. Näitä työstettiin LAPE-vetoisesti sekä tarkastelemalla kuntien 
opiskeluhuoltosuunnitelmia että tuottamalla materiaalia ryhmätöiden avulla kokouksessa. 
Tätä tietoa vietiin kansalliseen kehittämiseen. Lisäksi käytiin läpi opiskeluhuoltosuunnitelmiin 
ja muihin lakisääteisiin suunnitelmiin liittyviä asioita.  

Kehittämistä tehtiin alkukartoituksen jälkeen paljon kuntatasolla. Projektisuunnittelija vieraili 
kuntien opiskeluhuollon ohjausryhmissä ja markkinoi opiskeluhuollon valtakunnallista 
koulutuskierrosta. Lisäksi yhteistyössä OPH:n ja THL:n kanssa Päijät-Hämeessä järjestettiin 
vielä erikseen opiskeluhuoltokoulutus, johon osallistui yli 20 koulun opiskeluhuoltoryhmiä. 
Koulutuksia järjestettiin muutenkin, monet niistä mainittu teemassa neljä. Suomen 
mielenterveysseura koulutti Nuoren mielenterveyden ensiapuun, Hyvää mieltä alakoulussa ja 
Lapsen mieli -koulutusta tarjottiin varhaiskasvatukseen. Koulutuksiin osallistuttiin hyvin.  

OOOT-ryhmässä ja kuntavierailuilla levitettiin Lahden kaupungin tekemää 
opiskeluhuoltoryhmän arviointikyselyä sekä Zef-pohjaan tehtyä Mitä kuuluu? -kyselyä. Osa 
kunnista kokeili ja otti malleja käyttöönsä. Niitä myös muokattiin. Valtaosalla Päijät-Hämeen 
kouluista oli opiskeluhuoltolain voimaantulon jälkeen kerätty luokilta kuulumisia kyselyillä, 
joiden tuloksia oli käsitelty yhdessä opettajan ja oppilasedustajien kanssa 
opiskeluhuoltoryhmässä. Osassa kouluista oli alettu jalkautua käytössä olevan Mitä kuuluu -
kyselyn jälkeen pitämään opiskeluhuoltoryhmän kokoontuminen toiminnallisesti luokassa. 
Kouluilla oli ollut omia toimintakulttuuriinsa ja yhteisöönsä sopivia kokeiluja.  

Jalkautuminen nähtiin konkreettisena tapana lähteä tukemaan luokkien hyvinvointia ja 
kumppanuutta opettajien ja opiskeluhuollon muiden toimijoiden välillä. Maakunnallinen 
opiskeluhuollon ja oppimisen tuen yhteistyöryhmä OOOT valitsi Mitä kuuluu? -prosessin 
jatkokehitettäväksi ja levitettäväksi käytännöksi. Prosessia päätettiin edelleen kehittää 
toimivaksi yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön malliksi koko maakunnan alueella.  

Päijät-Hämeestä valittiin neljä henkilöä osallistumaan kansallisen opiskeluhuoltoryhmän 
toimintamallin rakentamiseen: opiskeluhuollon palvelupäällikkö Eija Kinnunen Lahdesta, 
terveydenhoitaja Tuija Louhiniitty ja apulaisylilääkäri Päivi Kilpinen-Loisa 
hyvinvointikuntayhtymästä ja projektisuunnittelija Anne-Marie Haavisto LAPE:sta. 
Toimintamallia varten tehtiin toiminnallista työtä myös OOOT-ryhmässä. Yhdessä päädyttiin 



siihen, ettei maakunnallista mallia kannata erikseen tehdä. Laajoista terveystarkastuksista 
puhuttiin kehittämisen aikana. Hyvinvointikuntayhtymän terveydenhoitajilla ja kuntien 
kuraattoreilla oli joitakin terveystarkastuskäytäntöjä, joita päätettiin koota ja käyttää 
laajemmin. OOOT-ryhmä kirjoitti maakunnalliseen lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaan osiot opiskeluhuollosta sekä oppimisen tuesta. 

Aikataulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poikkeamat 

Hankesuunnitelmassa oli mainittu useampia maakunnallisia kuvauksia, työkalupakkeja, 
suunnitelmia ja kyselyjä tehtäväksi. Käytäntö kuitenkin osoitti, että monessa kunnassa niitä 
oli valmiina, eikä maakunnallisille suunnitelmille ollut tarvetta. Niiden sisältö ei olisi juuri 
poikennut kunnallisista, mutta tekeminen olisi vienyt aikaa. Todettiin myös, että 
kehittämistyöhön liittyvä prosessi on merkityksellinen oivallusten synnyttäjä kunnissa. Omista 
suunnitelmista tai menetelmistä ei haluta luopua, kun niiden eteen on tehty töitä. Toisella 
asteella Salpauksessa oli käynnistynyt jo koulutusprosesseja ryhmien kanssa työskentelyyn, 
joten koulutusprosessia ei alettu tekemään erikseen opiskeluhuoltoon. Kiusaamisen vastaista 
maakunnallista suunnitelmaa ja kampanjaa ei myöskään lähdetty tekemään LAPE-
hankkeessa. Päijät-Hämeen ehkäisevän työn seutukoordinaattori ja turvallisuuden sekä 
kiusaamisväkivallan parissa työskentelevät järjestivät tilaisuuksia, joissa opiskeluhuolto oli 
mukana. Valopilkku järjesti myös vertaisryhmätoimintaa ja edisti tekemänsä jälkihoitomallin 

huhtikuu - elokuu 2018

•Padasjoen, Asikkala, Sysmän ja 
Hartolan opiskeluhuollon 
ohjausryhmät

•Sivistystoimen johtajille esitys 
opiskeluhuoltopalvelujen 
esimiesverkoston perustamisesta

•OOOT kokoukset 7.5.2018, 
8.8.2018

•Kansallisen opiskeluhuoltoryhmän 
toimintamallin rakentamiseen 
osallistuminen

•Hyvää mieltä alakoulussa -
koulutus 11.4.2018

syyskuu - joulukuu 2018

•Heinolan opiskeluhuollon 
ohjausryhmä

•Lapsen mieli -koulutus 19.11.2018

•OOOT kokoukset 10.10.2018, 
4.12.2018

2019 --> 

•OOOT-yhteistyöryhmä jatkaa

tammi-toukokuu 2017

•OOOT (Opiskeluhuollon ja 
oppimisen tuen yhteistyöryhmä) 
perustaminen 8.3.2017 -
sivistystoimen johtajien 
seudullinen ohjausryhmä

•OOOT kokous 11.5.2017

•Hankesuunnitelman 
tarkentaminen

kesäkuu-joulukuu 2017

•Lahden kaupungin OHR-
arviointiseminaareihin 
osallistuminen, koulu- ja opiskelu-
terveydenhuollon(PHHYKY) 
seminaariin osallistuminen

•Webropol-kyselyt kuntien 
rehtoreille, 
varhaiskasvatusyksiköiden 
johtajille ja 
opiskeluhuoltopalveluille

•Kuntien mallien ja suunnitelmien 
tarkastelu ja esitteleminen

•Kärkölän, Iitin, Orimattilan ja 
Lahden opiskeluhuollon 
ohjausryhmät

•OOOT kokoukset 11.5.2017, 
8.8.2017, 31.10.2017, 9.12.2017

•Valtakunnallinen koulutuskierros 
29.11.2017

tammikuu - maaliskuu 2018

•OOOT kokoukset 9.1.2018, 
12.2.2018

•Opiskeluhuoltoryhmän ja 
ohjausryhmän tehtävien 
tarkastelu

•Kansallisen opiskeluhuoltoryhmän 
toimintamallin rakentamiseen 
osallistuminen

•Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmanopiskelu
huollon ja oppimisen tuen 
osuuden kirjoittaminen

•Opiskeluhuoltoryhmien koulutus 
Päijät-Hämeessä (kouluttajat 
OPH, THL)



käyttämistä. Kiusaamisen vastaista työtä tehtiin myös kouluissa ja siitä puhuttiin useilla 
kuntavierailuilla. 

Varhaiskasvatuksen hyvinvointityötä kehitettiin esiopetuksen kuraattorityötä kehittämällä 
(yhtenäiset opiskeluhuoltopalvelut), yhteistyössä perhekeskuskehittämisen kanssa 
(vanhemmuuden tuki). Varhaiskasvatusjohtajat kokivat seudullisten hankkeiden vastaavan 
muuten kehittämistarpeisiin, joten muuhun ei kehittämisessä lähdetty. 

 

Yhteinen työ lapsen asiassa 

Suunnitelma   

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena -
osakokonaisuuden toisena kehittämisteemana oli yhteinen työ lapsen asiassa. Teeman alle 
koottiin hankesuunnitelmassa olleet tavoitteet ja toimenpiteet, jotka erityisesti liittyivät 
monialaisesti toteutettuun yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, sekä muihin sellaisiin asioihin, 
joissa on olennaista tehdä yhteistä työtä yhteisen lapsen asiassa. Näitä olivat monialaisen 
asiantuntijatuntijaryhmän käytäntöjen selkeyttäminen, koulupoissaoloihin puuttuminen ja 
koulunkäyntikykyisyyteen liittyvät asiat. Hankesuunnitelmassa oli mainittu, että hankkeen 
aikana tehtäisi maakunnalliset monialaisten asiantuntijaryhmien kokoamisprosessit ja 
ohjeistus, koulupoissaoloihin puuttumisen malli ja koulunkuntoisuuden määrittelyn prosessi. 

Hankesuunnitelmaa tarkasteltiin uudelleen OOOT-ryhmässä ja projektitiimissä. Tavoitteiden 
tarkentamista ja toteuttamissuunnitelmaa mietittiin yhdessä. Alusta asti suunniteltiin, että 
koulunkäyntikykyisyyteen ja poissaoloihin liittyvissä yhdyspintapisteissä pidettäisi monialaisia 
simulaatiotilaisuuksia, joiden perusteella rakennettaisi malleja ja tehtäisi sopimuksia 
yhteisestä työstä.  

Hankkeen jälkeistä aikaa visioitiin alussa seuraavalla tavalla: 

• Monialainen asiantuntijaryhmä kokoontuu lapsen ja perheen avuksi 
koulussa/varhaiskasvatuksessa 

• Koulupoissaoloihin puututaan tehokkaasti, lasta tukien ja auttaen 
• Koulunkäyntikykyisyyttä osataan arvioida ja lasta auttaa 
• Työtä tehdään yhdessä, eikä lapsen tarvitse selittää tilannettaan aina uudelleen 

Projektin vaiheet 

Kehittämistyötä pohjattiin rehtoreille, varhaiskasvatusyksiköiden johtajille ja 
opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstölle tehdyistä kyselyistä saatuun tietoon sekä 
kouluterveyskyselyihin. Kehittämistyössä haluttiin kartoittaa kunnissa olevia malleja, sitoa 
mukaan paikallisia kehittämisprosesseja ja tarkastella ja arvioida jo aloitettuja/tehtyjä 
malleja. Kehittämistyön aikana käytettiin aineistona Heinolan, Lahden, Hollolan ja Kärkölän 
poissaolomalleja, Orimattilan kehittämistyötä poissaoloihin puuttumisen mallin 
rakentamisessa, koulupoissaoloihin liittyvää kokemusasiantuntijuuteen ja bikva-arviointiin 
pohjaavaa YAMK-opinnäytetyötä ja lisäksi tarkasteltiin sairaalaopetuksen prosessia, 
lastenpsykiatrian kanssa pilottina aloitettua kouluun jalkautuvaa työtä ja Lahden 
nivelluokkakehittämisen JALO-mallia. 
 
Pääasialliseksi kehittämiskohteeksi otettiin monialaisen asiantuntijaryhmän toiminta 
lapsen poissaoloihin liittyen. Lapsen jäädessä pois koulusta ja erityisesti poissaolojen 
pitkittyessä muodostuu paljon yhdyspintoja eri toimijoiden välille ja suhteessa lapseen. 
Kehittämistä tehtiinkin yhdessä koulun, opiskeluhuoltopalvelujen, sosiaalipalvelujen ja 
psykososiaalisten palvelujen kanssa. Kehittämistyön tarkennettuna tavoitteena oli: 
 



• opiskeluhuoltolain juurruttaminen 
• opiskeluhuollon monialaisen asiantuntijaryhmän tutuksi tekeminen  
• avata asiantuntijaryhmän työtä koulun ulkopuolisille yhteistyökumppaneille.  
• lisätä lapsen/nuoren ja perheen osallisuutta  
• lisätä yhteistä työtä eri toimijoiden välillä.  

 
Kehittämistyöhön päätettiin koota halukkaista toimijoista kehittäjäryhmä, joka nimettiin MAR-
kehittäjäryhmäksi. Ryhmän kokoonpanoa mietittiin opiskeluhuollon ja oppimisen tuen 
yhteistyöryhmässä (OOOT), minkä jälkeen kunnat saivat ilmoittautua mukaan 
kehittäjäryhmään nimeämällä siihen edustajansa. Kehittäjäryhmässä oli kattava edustus eri 
asiantuntijoita koulusta, opiskeluhuollosta, sosiaalipalveluista ja psykososiaalisista 
palveluista. (Katso MAR-ryhmän kokoonpano liitteestä.) 

 
Työssä nähtiin tarpeelliseksi selkiyttää eri toimijoiden rooleja ja lapsen/nuoren ja perheen 
toimijuutta monialaisen asiantuntijaryhmän prosessissa. Yhteisellä kehittämisellä 
monialaisessa asiantuntijaryhmässä kasvuympäristössä tehtävää arviointia voitiin tuoda 
sosiaali- ja terveydenhuollossa tehtävän monitoimijaisen arvioinnin yhdyspintaan. 
Kehittämistyössä korostui myös kohtaamisen ja dialogisuuden merkitys. Osana kehittämistä 
harjoiteltiin yhteistä keskustelua poissaoloihin liittyen case-työskentelyn avulla. Case-
työskentelyä tarjottiin myös kuntiin ja menetelmää on käytetty monialaisissa tilaisuuksissa 
oppimisen apuna. Case-kiertue on kiertänyt 9/10 Päijät-Hämeen kunnista. Kehittämistyöhön 
liittyi kaksi opinnäytetyötä: Sofia Jokelan ja Jenni Välitalon sosionomi YAMK-opinnäytetyö ja 
Vilma Rannan ja Hanna Silventoisen sosionomi AMK-opinnäytetyö. Molemmissa 
hyödynnettiin kokemusasiantuntijuutta.  
 
Kehittämistyön tulokset koottiin julkaisuun, jossa on: 

• Huoneentaulu lapsen hyvästä kohtaamisesta 
• Huoneentaulu opettajan ja vanhemman yhteistyöstä  
• Monialaisen asiantuntijaryhmän tapaamisen runko 
• Toimijoiden roolit monialaisessa asiantuntijaryhmässä   
• Hyvä yhteydenotto sosiaalihuoltoon tai lastensuojeluilmoituksen sisältö 
• Yhteisen monialaisen työn kuvaus  

• Case-kertomuksia käytettäväksi yhteisissä verkostoissa 

Koulunkäyntikykyisyyden arvioimista tarkasteltiin Lahden kaupungin pilotoimassa 
JALO-nivelluokkakehittämisessä. Pilotista tehtiin raportti sekä monialaisen 
asiantuntijaryhmän malli vaativaan erityiseen tukeen siirryttäessä ja kouluprosessissa 
(liitteenä). JALO:ssa kehitettiin ja pilotoitiin monialaisen asiantuntijaryhmän työtä sekä 
koulun ja verkostojen tiivistä yhteistä työtä erityisessä vaativassa tuessa. 
Koulunkäyntikykyisyyden arvioinnin ajatuksesta siirryttiin tarkastelemaan sitä, mikä 
prosessissa tukee lapsen koulunkäyntikykyä. Luokkamuotoista erityisopetusta tarjoava 
JALO-jakso on tarkoitettu oppilaille, joilla on tunne-elämän tai psyykkisen voinnin vuoksi 
suuri erityisen tuen tarve. Jalo-jaksolle voidaan ohjata oppilas, jolla on omassa koulussaan 
käytössään kaikki koulun tukitoimet ja moniammatillisen verkoston tuki. Jalo-jaksolla 
selvitetään, millä tukitoimilla lasta tulisi koulunkäynnissä jatkossa tukea ja mitkä asiat 
arjessa edesauttavat lapsen koulunkäyntiä. Jakson pituus ja työskentely sovitaan 
moniammatillisena yhteistyönä kunkin oppilaan tarpeita vastaavaksi. Yhteys omaan kouluun 
säilyy ja moniammatilinen verkosto toimii tiiviissä yhteistyössä, mukana on myös 
sairaalakoulun henkilökuntaa. Jalo-jakson edustajat ovat osallistuneet LAPE-hankkeen 
kehittämistyöhön ja jakaneet kokemuksiaan maakunnan alueella. 
 



Koulunkäyntikykyisyyden tukemisen teemassa kokoonnuttiin myös kansalliseen VIP-
verkostoon ilmoittautuneiden päijäthämäläisten edustajien kanssa. Heidän kanssaan 
muodostettiin suunnitteluryhmä järjestämään koulunkäyntikyvyn tukemiseen liittyvää 
tilaisuutta, jossa haluttiin jakaa hyviä käytäntöjä ja miettiä suuntaviivoja tulevaan. Tilaisuus 
järjestettiin 30.11. ja sen tavoitteena oli aloittaa VIP-toimintaan liittyvää keskustelua Päijät-
Hämeessä ja tuoda esiin hyviä käytäntöjä. (Katso VIP-suunnitteluryhmän kokoonpano 
liitteestä.) 

 

Aikataulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poikkeamat 

Hankesuunnitelmassa oli mainittu, että hankkeen aikana tehtäisi maakunnalliset monialaisten 
asiantuntijaryhmien kokoamisprosessit ja ohjeistus, koulupoissaoloihin puuttumisen malli ja 
koulunkuntoisuuden määrittelyn prosessi. Prosessien tekeminen olisi ollut mielekästä, jos 
yhteisessä työssä oltaisi oltu alkuvaiheessa pidemmällä. Hyvinvointiyhtymä oli aloittanut juuri 
ja Peruspalvelukeskus Aavan, Oivan ja Lahden kaupungin palvelut olivat sulautettu yhteen. 
Samoin useiden kuntien psykologi- ja kuraattoripalvelujen sivistyspalvelujen alle siirtyminen 
oli tuonut muutosta. Tämä oli aiheuttanut työtapojen ja mallien uudelleen tarkastelun 
tarvetta jo palvelujen sisälläkin, saati niiden välillä. Samaan aikaan kansallisesti alettiin puhua 
systeemisyydestä ja monitoimijaisesta arvioinnista. Opiskeluhuollon puolella monialaisen 
asiantuntijaryhmän työ tuli hyvin yhdyspintaan näiden kanssa. Päätettiin alkaa 
muodostamaan ennemminkin kuvaa yhteisestä työstä yksittäisen lapsen asiassa. 
Poissaoloihin ja koulunkäyntikyvyn tuen tarpeisiin liittyen puhutaan usein myös aika 
yksilöllisistä tarpeista ja tilanteista, joihin valmiit prosessit eivät aina sovi. Tarvitaan ennen 
kaikkea yhteistä näkyä. 

 

Vanhemmuuden tuki kasvuympäristöissä 

syyskuu - marraskuu 2017

•Poissaolomallien, 
koulunkäyntikykyisyyden 
arvioinnin mallien kartoittaminen

•Tehdyn kehittämistyön 
kartoittaminen

•Eri ammattilaisten monialaiseen 
asiantuntijaryhmään 
osallistumisen kartoittaminen

•MAR-Kehittäjäryhmän 
kokoaminen

•MAR kokous 31.10.2017

Joulukuu 2017-maaliskuu 2018

•MAR kokous 11.12.2017, 
15.1.2018, 13.2.2018, 26.3.2018

•MAR-kehittäjäryhmän työskentely 
poissaoloihin liittyvien ilmiöiden 
ja toimijoiden roolien parissa

•Case-simulaatiotarinan 
rakentaminen

•Case-työskentelyn testaus MAR-
kehittäjäryhmässä

•VIP-verkoston kutsujen 
toimittaminen verkostoille

huhtikuu - toukokuu 2018

•MAR kokous 4.5.2018

•MAR-kehittäjäryhmän työ 
monialaisen työn kuvauksen 
parissa

•Kansalliseen VIP-verkostoon 
ilmoittautuminen

•VIP-verkostolaisten 
kokoontuminen 23.5.2018

•Koulunkäyntikykyä tukemassa -
tilaisuuden suunnitteleminen VIP-
verkostoon ilmoittautuneiden 
kanssa

kesäkuu - elokuu 2018

•Casetyöskentelyn ohjeiden 
kirjoittaminen

•Mallin kirjoittaminen

•VIP-verkostolaisten 
kokoontuminen 8.8.2018

•Koulunkäyntikykyä tukemassa -
tilaisuuden suunnitteleminen VIP-
verkostoon ilmoittautuneiden 
kanssa

syyskuu - joulukuu 2018

•Casetyöskentelyt kunnissa 
(Asikkala 12.9., Hartola 8.11., 
Heinola 10.12., Hollola 7.11., Iitti 
19.9., Kärkölä 25.9., Lahti 
11.10.,17.10.,18.10., Orimattila 
31.10., Sysmä 15.11.)

•Julkaisun kokoaminen

•VIP-verkostolaisten 
kokoontuminen 12.10.2018

•Koulunkäyntikykyä tukemassa -
tilaisuus 30.11.2018

•Vaativan erityisen tuen 
kehittämisen suuntaviivojen 
hahmottaminen

2019 --> 

•Opiskeluhuoltopalvelujen 
esimiesverkosto ja OOOT-ryhmä 
jatkavat työtä

•VIP-verkoston toiminta kehittyy

•Ollaan osa perhekeskusverkostoa



Suunnitelma 

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena -
osakokonaisuuden kolmantena kehittämisteemana oli vanhemmuuden tuki 
kasvuympäristöissä. Teeman alle koottiin hankesuunnitelmassa olleet tavoitteet ja 
toimenpiteet, jotka liittyivät perhekeskuksen yhdyspintaan ja jotka luontevasti koskivat 
kaikenikäisiä lapsia niin varhaiskasvatuksessa, kotona kuin koulussa. Näitä olivat nepsy-työn 
kehittäminen, vanhempien vertaisryhmätoiminnan kehittäminen, vanhempainiltamallien 
levittäminen ja vanhempien kanssa tehtävän yhteisen työn ja perheiden kohtaamisen 
kehittäminen. 

Hankesuunnitelmassa oli mainittu, että hankkeen aikana juurrutetaan maakunnallinen nepsy-
hoitopolkumalli, kootaan nepsy-osaajaverkosto, kehitetään lastenneuvolan ja esiopetuksen 
yhteistyötä, kehitetään vanhempien vertaisryhmätoimintaa, kootaan vanhempainiltaopas, 
tiivistetään monialaista erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien ja koulun yhteistyötä 
pilotoimalla ja pilotoidaan koulun henkilökunnan neuvottelutaitokoulutusta. 

Hankesuunnitelmaa tarkasteltiin uudelleen OOOT-ryhmässä ja projektitiimissä. Tavoitteiden 
tarkentamista ja toteuttamissuunnitelmaa mietittiin yhdessä. Hankkeen jälkeistä aikaa 
visioitiin alussa seuraavalla tavalla: 

• Vanhemmille on vertaisryhmiä 
• Monisektoriset vanhempainillat tukevat vanhemmuutta 
• Nepsy-hoitopolkumallia juurrutetaan 
• Lastenneuvolan ja esiopetuksen yhteistyötä kehitetään 

 

Projektin vaiheet 

Pääasialliseksi kehittämiskohteeksi valittiin neuropsykiatrisesti oireilevien lasten perheiden 
tuen kehittäminen ja nepsy-osaajaverkoston työn aloittaminen. Muutoin vanhemmuuden 
tukea päätettiin kehittää yhdessä perhekeskuskehittäjän kanssa osana matalan kynnyksen 
tuen kokonaisuutta. Maakunnan alueella tehtiin paljon erilaisia vanhemmuuden tukeen 
liittyviä kokeiluja, pilotteja ja malleja varhaiskasvatuksen, koulun, järjestöjen, seurakunnan 
ja SOTE-palvelujen yhteisenä työnä. Joissain niissä projektitiimi oli enemmän mukana, 
toisissa pilotit olivat itsenäisiä. 
 
Kehittämistyön tarkennettuna tavoitteena oli: 

• kartoittaa maakunnan nepsy-osaamista 
• koota nepsy-osaajaverkosto 
• pilotoida ja kehittää vanhemmuuden tuen muotoja perhekeskusverkostossa ja 

kasvuympäristöissä 
 

Teemassa 2 ei ollut erityistä kehittäjäryhmää. Työtä tehtiin useissa eri kokoonpanoissa.  
 
1. Varhaiskasvatusjohtajien tai johdon edustajien, neuvolan esimiesten ja 

lapsiperheiden arjen tuen sosiaalipalvelujen esimiesten kesken kokoonnuttiin 
säännöllisesti hankkeen aikana. Tämä ryhmä koottiin hankkeen aikana 
varhaiskasvatuksen ja perhekeskuskehittämisen tiimoilta ja keskusteluissa olivat erilaiset 
yhteistyökäytännöt ja vanhempien vertaistukea ja ryhmätoimintaa koskeva 
kehittäminen. Ryhmässä olivat Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän peruspalvelujen 
piirissä olevien kuntien edustajat. Ryhmä päätti jatkaa kokoontumista hankekauden 
jälkeen. Hartolasta ei osallistuttu ryhmään, mutta perhekeskuskehittämistä tehtiin 
aktiivisesti pilottikuntana. Heinolassa ja Sysmässä kehittämistä tehtiin kuntien oman 



perhekeskus- ja hyvinvointineuvolan kehittämistyössä sekä osana koulukuraattorityötä. 
(Katso varhaiskasvatuksen, neuvolan ja Arjen tuen ryhmän kokoonpano liitteestä.) 

 
2. Nepsy-tuen ja osaamisen teemoissa kokoonnuttiin eri toimijoiden kesken 

muutamaan neuvotteluun, joissa pyrittiin pääsemään yhteiseen näkemykseen 
kehittämistarpeista. Päijät-Hämeessä oli toimijoiden keskuudessa jo pitkään puhuttu 
nepsy-tukitiimi -mallin kehittämisestä. Aihetta oli käsitelty mielenterveys- ja 
päihdepalvelujen kehittämisen yhteydessä MIEPÄ-työssä, Lahden Nepsy-hankkeessa, 
Päijät-Hämeen neuropsykiatrista hoitoketjua tehtäessä ja osana useita kehittämistöitä. 
Kentän toimijat tunnistivat sen, että nepsy-pulmat näkyvät asiakkaiden elämässä kaikkien 
toimijoiden työssä ja että nepsy-nuorilla on suurempi riski jäädä syrjään peruskoulun 
jälkeen. Pulmien ollessa monesti ylisukupolvisia vanhemmuuden tuen tiivistäminen 
nähtiin erityisen tärkeänä matalalla kynnyksellä.  
 
Nepsy-osaamista kartoitettiin Päijät-Hämeessä paitsi osaamisen sijoittumisen ja määrän 
sekä osaamisen lisäämisen tarpeen selvittämiseksi myös tulevan osaajaverkoston 
perustamista varten. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kouluterveydenhoitaja Piia 
Tommola antoi LAPE-hankkeeseen työpanostaan ja työskenteli nepsy-osaajakartoituksen 
parissa sekä tämän jälkeen asiantuntijana nepsy-asioissa. Lahden Nepsy-hanke oli 
aikaisemmin tehnyt ehdotuksen nepsy-tukitiimin perustamisesta Tampereen ja Kotkan 
nepsy-tiimien malleja mukaillen. Piia Tommolan asiantuntemuksen avulla Nepsy-
hankkeessa tehtyä mallia tarkennettiin ja maakunnallistettiin ja tämän jälkeen tehtiin 
resurssilaskelmat siitä, kuinka paljon esityksen mukaisella työntekijämäärällä voitaisi 
tavoittaa asiakkaita eri työmuodoilla. Osaajakartoituksesta, tarkennetusta tuki-
tiimimallista ja perus- ja erityistasolla käydyistä nepsy-aiheisista neuvotteluista tehtiin 
kooste, joka toimitettiin hyvinvointikuntayhtymän lapsiperheiden tuen, kuntoutuksen ja 
neurologian tulosyksiköihin jatkotyöstettäväksi. 
 
Nepsy-osaajaverkostosta kiinnostui yli 50 osaajaa, joista puolet ilmoittautuivat 
verkostoon. Verkosto kokoontui hankkeen aikana kolme kertaa ja sen hankkeen 
jälkeiseksi koolle kutsujaksi sovittiin ikärajaton nepsy-poliklinikka. 
 

3. Lahden kaupunki on kehittänyt yhdessä Hyvinvointikuntayhtymän ja LAPE-
hankkeen kanssa VETO-opetusta, joka on suunnattu koulupoissaolijoille. VETO-
opetuksen mallia on rakennettu OTE-opetuksen pohjalta. Kohderyhmänä ovat olleet 
oppilaat, joilta puuttuu veto-tekijöitä kouluun, eikä olemassa olevista luokkaratkaisuista 
tai opetusratkaisuista ole nähty hyötyä. Osana VETO-luokan toimintaa oppilaiden 
vanhemmat ovat sitoutuneet osallistumaan vanhempien vertaisryhmään, jota pitää 
luokan erityisopettaja yhdessä Hyvinvointiyhtymän perheneuvolan psykologin/terapeutin 
kanssa. Vanhempien ryhmäyttämisellä, vertaistuella ja yhteisellä keskustelulla nähdään 
olevan merkitys oppilaiden koulunkäynnin tukemisessa. Lisätietoja VETO-opetuksesta ja 
vanhempien tuesta ryhmän kautta saa erityisopettaja Kristiina Voutilaiselta. (@lahti.fi) 
 

4. Hollolan kunta on aloittanut syksyllä 2018 suunnittelemaan Hämeenkosken 
koulun oppilaille perhekoulua. LAPE-hankkeesta oltiin mukana suunnittelussa. 
Tammikuussa 2019 alkavaan perhekoulupilottiin haetaan mukaan 1.-2.-luokkalaisten 
lasten perheitä. Oppilas ja vanhempi/vanhemmat osallistuvat kouluun yhdessä ja 
perhekoulukertoja vetävät erityisopettaja ja nuorisotyöntekijä sekä kolmantena 
vuorotellen kuraattori/psykologi. Mallin pohjana on muun muassa Family School Londonin 
malli, jossa opetellaan ydintaitoja. Perhekoulukerrat rakennetaan mukailemaan 
toiminnallisia kouluaineita (liikunta, kotitalous, käsityö…). Tarkoituksena on saada 
yhteisiä kokemuksia onnistumisista, vahvuuksista ja löytää keinoja hankaliin tilanteisiin. 



Lisätietoja perhekoulukokeilusta saa erityisopetuksen rehtori Hanna Rapatilta ja 
erityisopettaja Jenni Liikaluomalta. (@hollola.fi) 

 

5. Lahden kaupungin perusopetuksessa järjestetty neuvottelutaitokoulutus -
pilotti oli käynnissä vuonna 2017. Forum-teatterin keinoin toteutettu tilaisuus kiersi 
kaupungin kaikissa kouluissa. Tilaisuudessa näyteltiin toimimaton kohtaaminen ja 
neuvottelu ja tämän jälkeen parannettiin sitä osallistujien näkökulmien mukaan. 
Kiertueelta saatiin erittäin hyvää palautetta, ja sitä tukemaan tehtiin neuvotteluopas, 
jossa on ohjeita monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen erityisesti onnistuneen 
vuorovaikutuksen näkökulmasta. Lisätietoja saa opiskeluhuollon palvelupäällikkö Eija 
Kinnuselta. (@lahti.fi) 

 

6. Maakunnallinen materiaalipankki rakennettiin peda.net -alustalle vuonna 2018 
osana yhtenäisten opiskeluhuoltopalvelujen kehittämistä (lisää teemassa 4). Sinne 
rakennettiin myös osio yhteisöllisen työn malleille, kuten vanhempainiltamalleille. 

 
Kehittämistyössä nähtiin järkeväksi saada verkostoja luoduksi ja kokeiluja käyntiin, jotta 
uusia malleja saataisi levitettäväksi. Erilaisia kokeiluja ja pilotteja käynnistyikin paljon: 
ryhmiä, hyvän kohtaamisen tapoja, verkottumista eri toimijoiden kanssa, matalan kynnyksen 
vastaanottoja, erilaista toimintaa lapsen ympäristössä. Varhaiskasvatuksen, koulun ja 
oppilaitoksen osakokonaisuudessa tässä teemassa 2 olikin eniten ei-maakunnallista 
kehittämistä. 

 
Kehittämistyön tuloksia on dokumentoitu 

- Osana perhekeskuskehittämistä 
- Nepsy-kehittämisen osalta tehdyssä koonnissa 
- Kuntien kokeilujen ja pilottien osalta kehittäminen jatkuu ja kehittämisen tuloksia 

dokumentoidaan osana kuntien toimintaa. 
 

Aikataulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tammi-toukokuu 2017

•Lahden kaupungin 
neuvottelutaitokoulutus -pilotti

kesäkuu-joulukuu 2017

•Nepsy-kehittämisen (tehdyt mallit 
ja aiempi hanke) tarkastelua, 
tapaaminen 
Hyvinvointikuntayhty-mässä 
21.11.2017

•Nepsy-osaamiskyselyn 
rakentaminen ja toteuttaminen

•19.12.2018 Varhaiskasvatuksen, 
neuvolan ja arjen tuen esimiesten 
kokous

•Varhaiskasvatuksen 
johtajien/päälliköiden verkoston 
ja Hyvinvointikuntayhtymän 
neuvolan ja Lapsiperheiden arjen 
tuen palveluiden esimiesten 
tapaamisten aloittaminen

tammikuu - maaliskuu 2018

•24.1.2018 Varhaiskasvatuksen, 
neuvolan ja arjen tuen esimiesten 
kokous

•29.1.2018 perustason nepsy-
tapaaminen

•VETO-opetuksen kehittämisen 
aloittaminen 5.1.2018 -
suunnittelupalavereja keväällä ja 
syksyllä 2018



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poikkeamat 

Hankesuunnitelmassa mainittiin yhtenä toimenpiteenä maakunnallisen Nepsy-
hoitopolkumallin juurruttaminen. Tähän ei kuitenkaan kehittämistyössä lähdetty. 
Vanhemmuuden tukea päätettiin kehittää yhdessä perhekeskuskehittäjän kanssa osana 
matalan kynnyksen tuen kokonaisuutta. Vanhemmuuden tukeminen ja monisektorisuus 
nähtiin yhteisinä asioina. Vanhemmuuden tuen kehittäminen erikseen koulu- ja 
perhekeskusympäristöihin olisi ollut turhaa. 

 

Yhtenäiset oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelut 

Suunnitelma   

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena -
osakokonaisuuden neljäntenä kehittämisteemana oli yhtenäiset oppilas- ja 
opiskelijahuoltopalvelut. Teeman alle koottiin hankesuunnitelmassa olleet tavoitteet ja 
toimenpiteet, jotka koskivat opiskeluhuoltopalvelujen kehittämistä. Näitä olivat 
opiskeluhuoltopalvelujen yhteistyö ja saavutettavuuden ja tunnettuuden lisääminen. 
Hankesuunnitelmassa oli mainittu, että hankkeen aikana: 

1. kootaan käytännöt maakunnalliseen opiskeluhuollon sähköiseen työkalupakkiin 
2. hyödynnetään MOVE! -kyselyä 
3. kehitetään oppilashuoltopalvelujen yhteistyötä esim. laajoissa terveystarkastuksissa 
4. koulutusprosessi toiselle asteelle 
5. parannetaan opiskelijahuollon saavutettavuutta ja tunnettuutta 
6. pilotoidaan digitaalisia ratkaisuja oppilashuoltohenkilöstön saavutettavuuteen 

 

Kehittämistyössä haluttiin kartoittaa kunnissa olevia menetelmiä, sitoa mukaan paikallisia 
kehittämisprosesseja ja tarkastella ja arvioida jo aloitettuja/tehtyjä malleja. Hankkeen 
jälkeistä aikaa visioitiin alussa niin, että henkilöstön osaamista lisättäisi ja 
opiskeluhuoltopalvelujen työ olisi tiimityötä lapsen lähiympäristössä. Kehittämisellä 
tavoiteltiin myös riittävää yhtenäisyyttä työntekijöiden tehtävissä. 

Projektin vaiheet 

Hankesuunnitelmaa tarkasteltiin uudelleen OOOT-ryhmässä ja projektitiimissä. Tavoitteiden 
tarkentamista ja toteuttamissuunnitelmaa mietittiin yhdessä. Kehittämistyötä pohjattiin 

huhtikuu - elokuu 2018

•5.6.2018 Varhaiskasvatuksen, 
neuvolan ja arjen tuen esimiesten 
kokous

•17.5.2018 Nepsy-osaajaverkoston 
tapaaminen

syyskuu - joulukuu 2018

•11.9.2018 Hollolan perhekoulu-
kokeilun aloittaminen, 
suunnittelupalaverit syksyllä 2018

•13.9.2018 Nepsy-osaajaverkoston 
tapaaminen

•10.10.2018 Varhaiskasvatuksen, 
neuvolan ja arjen tuen esimiesten 
kokous

•VETO-opetuksen alkaminen, 
vanhempien ryhmän alkaminen

•22.11.2018 Nepsy-
osaajaverkoston tapaaminen

•Hyvinvointikuntayhtymän ja 
LAPE:n järjestämä Nepsy-koulutus 
4.12.2018

2019 --> 

•Nepsy-kehittäminen jatkuu

•VETO-opetus jatkuu

•Hollolan perhekoulukokeilu alkaa

•Toinen Nepsy-koulutus pidetään



opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstölle tehdystä kyselystä saatuun tietoon sekä 
kouluterveyskyselyihin. Opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstön webropol-kyselyllä selvitettiin 
työssä näkyviä asioita, asiakkuuteen tulon syitä, työn painotuksia, koulutus- ja 
kehittämistarpeita ja saavutettavuutta. 

Pääasialliseksi kehittämiskohteeksi valittiin yhtenäisten opiskeluhuoltopalvelujen 
varmistaminen. LAPE-hanke käynnistyi tilanteessa, jossa kuraattori- ja psykologipalvelut 
siirtyivät useassa kunnassa sen omaksi työksi. Päijät-Hämeessä oli muutama kunta, jossa 
kuraattori- ja psykologityö oli ollut jo aiemmin sivistyspalvelujen alla. LAPE-hankkeen 
alkaessa maakunnan alueen sosiaali- ja terveyspalvelut muodostuivat myös uudelleen, kun 
kahdeksan Päijät-Hämeen kymmenestä kunnasta olivat mukana perustamassa uutta 
Hyvinvointikuntayhtymää, joka tuottaa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut alueen 
kunnille Heinolaa ja Sysmää lukuun ottamatta.  
 
Kehittämistyön tarkennettuna tavoitteena oli: 

• Opiskeluhuoltopalvelut ovat hyvin saavutettavissa 
• Työtä voidaan kehittää ja osaamista jakaa yhdessä maakunnan alueella 
• Opiskeluhuoltopalvelut ovat toimiva kokonaisuus, jossa myös työparityö mahdollistuu 
• Digitaalisia käytäntöjä kokeillaan 

 
1. Lahden kaupungissa oli käynnissä kuraattori Johanna Panttilan YAMK opinnäytetyöhön 

liittyvä kehittämishanke 2017-2018, jonka tavoitteena oli luoda malli digitaalisesta 
ohjauspalvelusta Lahden kaupungin toisen asteen koulutuksen kuraattoreille. 
Kehitettävän palvelun tarkoituksena oli madaltaa nuorten kynnystä yhteydenottoon, 
parantaa kuraattoreiden saavutettavuutta sekä helpottaa yhteydenottoa kuraattoreihin. 
Kehittämistyö toteutettiin prosessimallintamisena sekä toimintatutkimuksena. 
Menetelminä käytettiin sähköisiä kyselyitä. Kyselyiden ja kartoituksen tuloksien 
johtopäätöksenä paras vaihtoehto kuraattorien digitaaliselle palvelulle on oma 
verkkosivusto, jossa on chat-palvelu ja jossa opiskeluhuoltohenkilöstö voi jakaa 
informaatiota ajankohtaisista tai tärkeistä asioista. Digitaalisessa palvelussa on 
huomioitava tietosuoja niin sosiaalihuoltotyön kuin Euroopan unionin tietosuoja-
asetuksen mukaisesti. Uuden palvelun luominen ei tapahdu nopeasti, joten sitä 
odotellessa tulee käyttää jo olemassa olevia sosiaalisen median palveluita tuomaan sekä 
kuraattorien työtä, että kuraattorien tavoitettavuutta digitaalisesti tunnetuksi. Lisätietoja 
opiskeluhuollon palvelupäällikkö Eija Kinnuselta ja kuraattori Johanna Panttilalta. 
 

2. Päijät-Hämeen hyvinvointivointikuntayhtymän lapsiperhepalvelujen tulosaluejohtaja Sari 
Lahti kutsui yhdessä OOOT-ryhmän puheenjohtajan, Lahden kaupungin opiskeluhuollon 
palvelupäällikön Eija Kinnusen kanssa koolle kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän 
lapsiperhepalvelujen johtoa PHHYKY:n ja OPHU:n yhteistyörakennetapaamisiin. 
Ajatuksena tämän joukon kokoon kutsumiselle oli yhdessä keskustellen luoda kuntien 
oppilashuollon ja hyvinvointikuntayhtymän väliseen yhteistyöhön elävä, toimiva rakenne. 
Sillä varmistettaisi yhdessä tekemisen ja tarvittavien tukien ja palvelujen yhteen 
hitsautumisen asiakasta parhaiten hyödyttävällä tavalla. Aiheen tiimoilta kokoonnuttiin 
kolme kertaa. Yhteisessä keskustelussa summattiin toimijoiden tarpeita yhteistyölle ja 
käytiin läpi kehitettyjä asioita. Muun muassa vastaavien kuraattorien verkoston 
perustamisesta ja sen linkittymisestä sosiaalipalveluihin puhuttiin. Vastaavia kuraattoreita 
kuitenkin puuttui useammasta kunnasta rekrytointiongelmien takia. 
 

3. Kehittämistä tehtiin maakunnan opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstön 
yhteisessä työpajapäivässä, jota suunnitteli opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstön 
edustajista koottu ryhmä. Yhteisessä työpajapäivässä pohdittiin erityisesti lasten ja 



nuorten mielenterveyden tukemista ja oman koulun tiimityötä. Ryhmä kokoontui 
suunnittelemaan myös maakunnallisen materiaalipankin runkoa. Yhtenäisiä 
opiskeluhuoltopalveluita tuettiin rakentamalla maakunnallinen 
opiskeluhuoltopalvelujen materiaalipankki. (Katso OPHU-suunnitteluryhmän 
kokoonpano liitteestä.) 

 

4. Esiopetuksen kuraattorityötä kehitettiin Päijät-Hämeen alueella 
yhteiskehittämisen prosessilla. Kehittämishankkeessa olivat mukana Iitti, Hollola, 
Heinola, Orimattila, Asikkala, Padasjoki, Hartola, Sysmä ja Kärkölä. Kehittämistyöstä 
valmistui myös sosionomi AMK opinnäytetyö. Esiopetuksen kuraattorityön kehittämistä ei 
oltu alkujaan suunniteltu hankkeessa tehtäväksi, mutta tarve nousi kunnista hankkeen 
aikana ja siihen päätettiin vastata. 
 
Esiopetusta järjestetään alueella sekä kouluissa että päiväkodeissa. Kuraattoripalvelut 
toteutuvat eri tavoilla riippuen siitä missä esiopetus järjestetään. Kouluissa kuraattorit 
ovat työskennelleet pitkään, joten kuraattoripalvelut ovat helposti tarjolla myös 
esiopetuksessa oleville lapsille. Varhaiskasvatuksessa kuraattorien rooli ja työnkuva eivät 
ole olleet niin selkeitä. Esiopetuksen kuraattorikäytäntöjä haluttiin kehittää 
yhdenmukaisemmiksi ja tasa-arvoisemmiksi kuntien sisällä. Kuntien tarpeet ja resurssit 
esiopetuksen kuraattorityön kehittämiselle olivat hyvin erilaiset. Tämän vuoksi jokainen 
kunta oli kehittämistyössä mukana sille sopivalla tavalla ja kehittämistyö etenikin kunnissa 
hyvin eri tahtiin. Osassa kunnista yhteistyötä on ollut jo ennen kehittämishankkeen alkua 
ja toiset ovat kehittäneet kuraattorityötä ilman mitään entuudestaan olemassa olevia 
käytäntöjä. 

Tavoitteena kehittämishankkeessa oli yhdessä tutustua, pohti ja kehittää esiopetuksen 
kuraattorityötä ja luoda esiopetuksen kuraattorityön lukuvuosisuunnitelma yhteistyössä 
mukana olevien kuntien kanssa. (Katso esiopetuksen kuraattorityön kehittämiseen 
osallistuneet liitteestä.) 

 
5. LAPE-hankkeen edetessä opiskeluhuoltopalvelujen esimiesten kanssa keskustelussa virisi 

ajatus opiskeluhuoltopalvelujen esimiesverkoston perustamisesta. Päijät-
Hämeen alueella on kymmenen kaupunkia/kuntaa, joista seitsemässä opiskeluhuollon 
kuraattoripalvelut ja kuudessa opiskeluhuollon psykologipalvelut ovat vastikään siirtyneet 
kuntien sivistystointen alaisuuteen. Kolmessa kunnassa palvelut olivat jo sivistystoimen 
alla. Muutos tarkoitti sitä, että useat kuraattorit ja psykologit saivat uuden työnantajan ja 
esimiehen ja samalla moni esimies sai ensimmäistä kertaa alaisuuteensa 
opiskeluhuoltopalvelujen henkilöstöön kuuluvia. Yksi pienistä kunnista päätyi hankkimaan 
opiskeluhuollon kaikki palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta ja toinen ostamaan 
kuraattori- ja psykologipalvelut naapurikunnalta. Tehtävänkuvat, hankinnat, kirjauksiin 
liittyvät asiat, työnohjaukset, koulutukset ja substanssiosaamisen puute nostivat 
esimiehille tarpeita kokoontua yhdessä. Yhteistyö koettiin tarpeelliseksi myös 
yhtenäisempien opiskeluhuoltopalvelujen kehittämisen kannalta. Esimiesten kanssa 
käydyissä keskusteluissa päädyttiin kokeilemaan olisiko esimiesten verkostolle tilausta.  
 
Esimiesverkostoon kutsuttiin kuraattorien, psykologien, koulu- ja 
opiskeluterveydenhoitajien esimiehet sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
vastuulääkärit. Suun terveydenhuollon kutsumista mukaan on ajateltu myöhemmäksi. 
Yhteinen kokoontuminen tullaan järjestämään vuosittain myös lapsiperheiden 
sosiaalityön, psykososiaalisten palvelujen, kuntoutuksen ja vammaispalvelujen kanssa. 
Elävästä yhteistyörakenteesta puhuttiin myös yhteistyörakennetapaamisissa (kohta 2). 
(Katso opiskeluhuoltopalvelujen esimiesverkoston kokoonpano liitteestä.) 



 
6. Kehittämistä tehtiin myös kuraattorien ja sosiaalipalvelujen työntekijöiden 

työpajapäivässä, joka päätettiin järjestää yhdessä opiskeluhuoltopalvelujen esimiesten 
ja johtavien sosiaalityöntekijöiden kanssa käydyn keskustelun perusteella. Joukko Päijät-
Hämeessä työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, 
perheohjaajia/työntekijöitä ja kuraattoreita sekä heidän esimiehiään kokoontuivat 
kehittämään yhdessä. Kaikkiaan 46 ammattilaista oli keskustelemassa kuraattorien ja 
koulun sekä sosiaalihuollon yhdyspinnasta silloin kun lapsen tai nuoren poissaolot 
huolettavat. Ajatus työpajan pitämisestä nimenomaan poissaoloihin liittyen nousi sekä 
opiskeluhuoltopalvelujen esimiesverkostolta että johtavilta sosiaalityöntekijöiltä. 
Kuraattorien esimiehistä paikalle valtuutettiin neljän suurimman kunnan esimiehet ja 
hyvinvointiyhtymän johtavista sosiaalityöntekijöistä paikalla olivat kaikki lapsiperheiden 
asiakasohjauksen, palvelutarpeen arvioinnin ja sosiaalihuoltolain mukaisen 
suunnitelmallisen sosiaalityön johtavat sekä lastensuojelun johtavat sosiaalityöntekijät. 
Heinolasta ja Sysmästä osallistuttiin myös työpajaan ja työtä jatketaan vielä omalla 
paikkakunnallakin. Työpajapäivässä työskenneltiin ryhmissä, joissa ratkottiin rooleihin ja 
yhdyspintaan liittyviä asioita erilaisissa tapauksissa. Lopuksi käytäntöjä vedettiin yhteen. 
Esimiesverkostolla on mahdollisuus jatkaa asian kehittämisen parissa. 
 
Lisäksi Orimattilan kaupunki ja Hyvinvointikuntayhtymä aloittivat syksyllä 2018 
pilotoimaan MOVE!-kyselyjen tulosten hyödyntämistä. Hyvinvointiyhtymän 
terveydenhoitajat kokosivat myös monialaisten terveystarkastusten malleja. 

 

7. Alueelle hankittiin Suomen mielenterveysseuran kautta maakunnallisia koulutuksia. 
Nuorten mielenterveyden ensiapu -koulutuksia kohdennettiin erityisesti 
opiskeluhuoltopalvelujen työntekijöille. Lisäksi järjestettiin hyvää mieltä alakoulussa -
koulutus ja KoTu – kohtaa ja tue maahanmuuttajia -koulutus sekä pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden kohtaamiseen liittyvä KiTun järjestämä koulutus.  

 

Aikataulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tammi-toukokuu 2017

•Lahden kaupungissa aloitetaan 
ideointi 2.asteen kuraattorityön 
saavutettavuuden pilotista. 

kesäkuu-joulukuu 2017

•Opiskeluhuoltopalveluille tehty 
webropol-kysely

•PHHYKY ja OPHU 
yhteistyörakennetapaaminen 
28.11.2017

•OPHU-suunnitteluryhmä 
kokoontuminen 1.12.2017

•Esiopetuksen kehittämistyön 
aloittaminen, kuntien kutsuminen 
mukaan

tammikuu - maaliskuu 2018

•PHHYKY ja OPHU 
yhteistyörakennetapaaminen 
2.2.2018

•OPHU-suunnitteluryhmä 
kokoontuminen 26.1.2018, 
16.2.2018

•OPHU-työpajapäivä 6.3.2018

•Opiskeluhuoltopalveluiden 
esimiesverkoston 
suunnittelukokous 6.3.2018

•Nuoren mielenterveyden ensiapu 
-koulutuksia (3). Kohtaa ja tue -
koulutus, KiTu:n 
pakoilaistraumakoulutus



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAKAKO liite 1  
Osaprojekti 3: Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena  
 
 
Kehittämistyöhön osallistuneet ryhmät  
 
OOOT – opiskeluhuollon ja oppimisen tuen yhteistyöryhmä LAPE-kaudella  
• Opiskeluhuollon palvelupäällikkö Eija Kinnunen, Lahti  
• Erityisopetuksen suunnittelija Johanna Saastamoinen, Lahti  
• Erityisopettaja, vs.apulaisjohtaja Mari Vesander, Sysmä  
• Opetuspäällikkö Piia Uotinen, Orimattila  
• Kuraattori Eija Huovinen, Asikkala (Saila Juntunen, Kati Molkkari)  
• Kuraattori Pauliina Koskela, Padasjoki  
• Rehtori Hanna Rapatti, Hollola, sivistysjohtajien ohjausryhmän edustaja  
• Rehtori-sivistystoimenjohtaja Irja Niilahti, Hartola (Tiina Kotila-Paaso)  
• Opinto-ohjaaja Tiina Enqvist, Heinola  
• Erityisopettaja Susanna Markkanen, Kärkölä  
• Opiskelupalvelujohtaja Riitta Murtorinne, Salpaus  
• Sivistystoimenjohtaja Niina Honko, Iitti (Pia Harmokivi)  
• Aluepäiväkodinjohtaja Minna Halme, Lahti  
• Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tulosyksikköpäällikkö Hannele Poutiainen, PHHYKY  
• Lapsiperheiden tuen tulosyksikköpäällikkö Niina Viholainen, PHHYKY  
• Projektisuunnittelija Anne Haavisto, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso/LAPE  
• Projektipäällikkö Tuija Åstedt, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso/LAPE  
 
MAR-kehittäjäryhmä  
• Kristiina Voutilainen, erityisopettaja (Lahti)  
• Eija Kinnunen, opiskeluhuoltopalvelujen päällikkö (Lahti)  
• Mari Vesander, erityisopettaja, vs. apulaisjohtaja (Sysmä)  
• Piia Tommola, kouluterveydenhoitaja (PHHYKY)  
• Saila Juntunen, vastaava kuraattori (Asikkala)  
• Leena Fahlenius, psykologi (Iitti)  
• Heli Pätiälä, koulukuraattori (Lahti)  
• Tiina Enqvist, opinto-ohjaaja, apulaisrehtori (Heinola)  
• Marjo Lyyra, lastensuojelun sosiaalityöntekijä (PHHYKY)  
• Hanna Reijonen, koululääkäri (PHHYKY)  

huhtikuu - elokuu 2018

•Esiopetuksen kuraattorityön 
kehittämisen Kick off 3.4.2018

•Kohtaa ja tue -koulutus, Hyvää 
mieltä alakoulussa -koulutus

•Opiskeluhuoltopalvelujen 
esimiesverkosto 9.4.2018 

•Esiopetuksen kuraattorityön 
työpajapäivä 2.5.2018

•PHHYKY ja OPHU 
yhteistyörakennetapaaminen 
18.5.2018

•OPHU-suunnitteluryhmä 
kokoontuminen 1.6.2018

•Materiaalipankin markkinointi

syyskuu - joulukuu 2018

•Opiskeluhuoltopalvelujen 
esimiesverkosto 4.9.2018 ja 
4.12.2018 

•Esiopetuksen kuraattorityön 
työpajapäivä 6.9.2018 ja 
kokoontuminen 15.10.2018

•Kuraattorien ja sosiaalipalvelujen 
työpaja 20.11.2018

2019 --> 

•Opiskeluhuoltopalvelujen 
esimiesverkosto jatkaa 
toimintaansa

•Työpajoissa tuotettua materiaalia 
hyödynnetään 
jatkokehittämisessä



• Marketta Husu, erityisopettaja (Hartola)  
• Hanna Rapatti, erityisopetuksen rehtori (Hollola)  
• Anne Lindholm, sairaalaopetuksen rehtori (Lahti ja muut kunnat)  
• Minna Kärkkäinen, kuraattori (JALO, Lahti)  
• Pia Väliaho, lapsiperheiden tuen sosiaalityöntekijä (PHHYKY)  
• Leena Sievänen-Pääkkönen, psykologi (PHHYKY, perheneuvola)  
• Susanna Markkanen, erityisopettaja (Kärkölä)  
• Regina Leppänen, lasten psykososiaalisen tuen vastuuosastonhoitaja (PHHYKY)  
• Jarmo Hännikäinen, nuorten psykososiaalisen tuen osastonhoitaja (PHHYKY)  
• Anne-Marie Haavisto, projektisuunnittelija (LAPE/Verso)  
 
Paikallinen VIP-suunnitteluryhmä LAPE-kaudella  
• Elina Huttunen, projektisuunnittelija Pähee OTE -hanke  
• Päivi Tuomala, apulaisrehtori Orimattila  
• Marko Nyqvist, kuraattori Hollola  
• Anne Lindholm, rehtori Kanervikon koulu, Lahti  
• Minna Kärkkäinen, kuraattori Jalo-jakso, Lahti  
• Riitta Hellstén, varhaiskasvatuksen erityisopettaja  
• Eija Kinnunen, opiskeluhuollon palvelupäällikkö, Lahti  
• Olli Murto, erityisen tuen koordinaattori, Asikkala  
• Anne-Marie Haavisto, projektisuunnittelija LAPE  
• Tuija Åstedt, projektipäällikkö LAPE  
 
Varhaiskasvatuksen, neuvolan ja Arjen tuen ryhmän kokoonpano LAPE-kaudella  
• Leena Miettinen, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, Lahti  
• Hillevi Anttila, varhaiskasvatuspäällikkö, Asikkala  
• Kaija Lindén, varhaiskasvatuksen johtaja, Kärkölä (Kirsi Seppälä)  
• Satu Kilpinen, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, Hollola  
• Minna Myllykangas, varhaiskasvatusjohtaja, Padasjoki  
• Pia Varjola, avoimen päiväkodin johtaja, Orimattila  
• Salme Saari, päivähoidonohjaaja, Iitti  
• Marja Koivisto, neuvolan palveluesimies, PHHYKY  
• Eija Virtanen, neuvolan palveluesimies, PHHYKY  
• Hannele Poutiainen, tulosyksikköpäällikkö/lasten ja nuorten hyvinvointi, PHHYKY  
• Niina Viholainen, tulosyksikköpäällikkö/lapsiperheiden tuki, PHHYKY  
• Johanna Huttunen, johtava perheohjaaja/lapsiperheiden arjen tuki, PHHYKY  
• Marjo Peltonen, johtava perheohjaaja/lapsiperheiden arjen tuki, PHHYKY  
• Heli Kuitunen, palveluesimies/lapsiperheiden arjen tuki, PHHYKY  
• Marita Moisander-Pohjonen, projektisuunnittelija LAPE  
• Anne-Marie Haavisto, projektisuunnittelija LAPE  
 
OPHU-suunnitteluryhmä  
• Psykologi Mari Ulmanen, Lahti  
• Terveydenhoitaja Tiina Pankka, PHHYKY  
• Terveydenhoitaja Outi Luoto, PHHYKY  
• Terveydenhoitaja Erja Nokelainen, PHHYKY  
• Terveydenhoitaja Mari Meriläinen, PHHYKY  
• Terveydenhoitaja Satu Karlsson, PHHYKY  
• Koulukuraattori Tanja Järvinen, Iitti  
• Opiskelukuraattori Miia Heinonen, Lahti  
• Koulukuraattori Mervi Savio, Orimattila  
• Psykiatrinen sairaanhoitaja Jaana Valtonen, Heinola  



• Koulukuraattori Marko Nyqvist, Hollola  
• Koulukuraattori Jussi Pasanen, Lahti  
• Anne-Marie Haavisto, projektisuunnittelija (LAPE/Verso)  
 
Opiskeluhuoltopalvelujen esimiesverkosto  
• Eija Kinnunen, opiskeluhuollon palvelupäällikkö, Lahti  
• Piia Uotinen, opetuspäällikkö, Orimattila  
• Kirsi Mäkilä, hyvinvointikoordinaattori, Heinola  
• Hanna Rapatti, erityisopetuksen rehtori, Hollola  
• Juha Leppialho, sivistystoimen johtaja, Asikkala, Padasjoki  
• Irja Niilahti, sivistystoimenjohtaja, Hartola  
• Pia Harmokivi, sivistystoimenjohtaja, Iitti  
• Maria Parhiala, lastensuojelun ja lapsiperheiden palvelujen palvelualuejohtaja, Attendo  
• Merja Niemelä, kouluterveydenhuollon palveluesimies, PHHYKY  
• Marja Mikola, opiskeluterveydenhuollon palveluesimies, PHHYKY  
• Sari Kymenvirta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelupäällikkö, Heinola  
• Päivi Salonen, neuvolan ja kouluterveydenhuollon vastuulääkäri, PHHYKY  
• Päivi Kilpinen-Loisa, neuvolan ja kouluterveydenhuollon vastuulääkäri, PHHYKY  
• Sirpa Rekonen, opiskeluterveydenhuollon vastuulääkäri, PHHYKY  
• Kirsi Timonen, johtava ylilääkäri, Heinola  
• Anne-Marie Haavisto, projektisuunnittelija (LAPE/Verso)  
 
Esiopetuksen kuraattorityön kehittämisessä olivat mukana:  
• Sari Koskinen, lastentarhanopettaja ja esiopetuksesta vastaava, Asikkala  
• Sanna Kangas, kuraattori Asikkala  
• Noora Parikka, varhaiskasvatuksen perhekuraattori, Heinola  
• Hanna Salonen, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Heinola  
• Kirsi Mäkilä, hyvinvointikoordinaattori, Heinola  
• Miia Salonen, koulukuraattori, Heinola  
• Milja Kuutsa, koulukuraattori, Orimattila, Pukkila, Myrskylä  
• Elina Riihimäki, lastentarhanopettaja, Orimattila  
• Kerttu Vastamäki, koulukuraattori, Attendo, Sysmä  
• Janne Jokinen, opettaja, Sysmä  
• Pauliina Koskela, koulukuraattori, Padasjoki  
• Minna Myllykangas, varhaiskasvatuksen johtaja, Padasjoki  
• Maija Pitkänen, lastentarhanopettaja, Hartola  
• Tuija Kajasrinne, koulukuraattori, Hartola  
• Jenni Lehtimaa, koulukuraattori, Hartola  
• Erja Piisku, lastentarhanopettaja, Kärkölä  
• Anne Raami, koulukuraattori, Hollola  
• Satu Kilpinen, varhaiskasvatuksen palveluesimies, Hollola  
• Kaisa Salmi, lastentarhanopettaja, Iitti  
• Tanja Järvinen, koulukuraattori, Iitti  
• Anne-Marie Haavisto, projektisuunnittelija (LAPE/Verso)  
 

 

 

 

 

 



 



 

 


