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TÄNÄÄN

1. Tervetuloa, alkusanat ja kaffetta

2. Nepsy -lapsen tukeminen koulussa

- Koordinaattori, erityis- ja vaativa taso Sari Miettinen, PSHP

- Kokemusasiantuntija

3. ”Levoton, ylivilkas , tarkkaamaton”-yhteistyömalli Tampereen työntekijöille 

- Kirsi Kulmala, terveydenhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja

4. Eskari –pilotin esittely

- Tuija Landström, Ylöjärven vastaava koulukuraattori

5. Vuoden 2017 koonti

6. Kevään aikataulut

7. Muut asiat

Susanna Raivio 



Nepsy –lapsen tukeminen 
koulussa

Sari Miettinen PSHP

Susanna Raivio 



Levoton, ylivilkas , tarkkaamaton”
-yhteistyömalli Tampereen 

työntekijöille 

Kirsi Kulmala, terveydenhoitaja, 
neuropsykiatrinen valmentaja

Susanna Raivio 



Eskari –pilotin esittely

Tuija Landström, 

Ylöjärven vastaava kuraattori

Susanna Raivio 



Vuoden 2017 työryhmän 
koonti

Koordinaattori Susanna Raivio

Susanna Raivio 
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3.5.2017 Kick off



9.3.20188

3.5.2017 Kick off

Susanna Raivio 
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31.5.2017 Valtakunnalliset toimenpidelinjaukset

Työryhmä valitsi ”TOP 4” -kehittämistoimenpiteet:

Kiusaamisen ehkäisy, tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
kehittäminen

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä

Opiskeluhuoltopalveluiden järjestäminen lapsilähtöisenä 
kokonaisuutena koulussa ja oppilaitoksessa

Susanna Raivio 
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15.6.2017

Keskusteltiin kuntien ja muiden organisaatioiden  
pilottivalinnoista

alatyöryhmien perustaminen – mihin on tarvetta

Titta avasi SOTE valmistelua

Susanna Raivio 
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17.8.2017 Pilottien suunnittelu

1. Osallisuuden, yhteisöllisen toimintakulttuurin ja varhaiskasvatuksen 
hyvinvointityön vahvistaminen 

• Määritellään toimijoille yhteisölliseen opiskeluhuoltoon liittyvät tehtävät

• Luodaan yhteisölliselle työlle rakenteet, jotka varmistavat lasten ja huoltajien ja 

yhteistyökumppanien osallisuuden

• Mallinnetaan ehkäisevän monialaisen yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintatavat ja työnjako

• Paikallisen tiedonkeruun menettelytavat ja tiedon suunnitelmallinen hyödyntäminen

• Lasten kuulluksi tulemisen varmistaminen (Kysely?) 

• Vanhempien osallisuuden vahvistaminen, kasvatuskumppanuuden tukeminen?

• Tunne- ja vuorovaikutustaitoja tukevien menetelmien hyödyntäminen

• Rakenteiden ja toimintatapojen vakiinnuttaminen

• Tarjotaan lapsille ja nuorille mahdollisuus itse suunnitella ja toteuttaa ehkäiseviä ja yhteisön 

toimintakulttuuria rakentavia toimenpiteitä

Susanna Raivio 
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17.8.2017 Pilottien suunnittelu

2. Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja puuttuminen, 
kaverisuhteet sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot

Susanna Raivio 

• Käytettävissä olevien toimenpideohjelmien hyödyntäminen ja uusien toimintatapojen 

kehittäminen

• Lasten, vanhempien ja yhteisön aikuisten osallistaminen ja sitouttaminen suunnitteluun ja 

uusiin toimintatapoihin

• Kiusaamisen esiintyvyyden järjestelmällinen seuranta ja arviointi

• Uusien monialaisten toimintatapojen kehittäminen tilanteisiin, joissa kiusaamista ei ole saatu 

loppumaan, monialainen yhteistyö kiusaamisen jälkihoidossa

• Vahvistetaan mm KiVa Koulu –ohjelman toimeenpanoa, vertaissovittelua, tuki- ja 

kummioppilas- ja tutortoimintaa

• Kehitetään uusia monialaisia toimintatapojatapoja tilanteisiin, joissa kiusaamista ei ole saatu 

loppumaan

• Rakenteiden ja toimintatapojen vakiinnuttaminen
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17.8.2017 Pilottien suunnittelu

3. Opiskeluhuoltopalveluiden järjestäminen lapsilähtöisenä 
kokonaisuutena esiopetuksessa, koulussa ja oppilaitoksessa

• Opiskeluhuoltopalvelut yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Luodaan rakenteet ja toimintamallit ja huolehditaan 

tietosuojakäytänteiden mukaisesta toiminnasta

• Varmistetaan terveystarkastusten laatu ja sovitaan paikalliset monialaiset käytänteet terveystarkastusten 

osalta

• Kehitetään ja pilotoidaan lapsi – ja nuorisolähtöisyyttä tukea toimintamalleja

• Keskinäisestä työnjaosta sopiminen

• Yhteistyörakenteiden määrittely perhekeskuksen, erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun konsultaatioihin 

ja jalkautumiseen varhaiskasvatukseen siellä toimivan henkilöstön tueksi sekä yhteisiin 

asiakastapaamisiinLasten ja vanhempien osallisuuden varmistaminen prosesseissa

• Nivelvaiheiden käytäntöjen määrittäminen

• Kohdennetun vanhemmuuden tuen mallien kehittäminen yhdessä perhekeskuksen kanssa

• Mielenterveysongelmien varhaisen tunnistamisen ja hoidon kehittäminen 

Susanna Raivio 
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17.8.2017 Pilottien suunnittelu

Susanna Raivio 

4. Vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä osana yhteisöllistä 

hyvinvointityötä

• Osallisuutta tukevien, vuorovaikutuksellisten ja innovatiivisten työmuotojen 

kehittäminen yhdessä lasten, vanhempien ja henkilöstön kanssa nykyteknologiaa 

hyödyntäen

• Lapsen ikäkauden mukaisen tiedonjaon sisällyttäminen vanhempaintapaamisiin

• Otetaan käyttöön esiopetuksen ja alakoululuokille sopivia toiminnallisia 

vanhempainiltamalleja

• Otetaan käyttöön toimivia nuorten ja vanhempien yhteisiä vanhempainiltamalleja

Linkittyy Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen kehittäminen – työryhmään 
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19.9.2017 Lapsen mielenterveyden edistäminen, 
Anniina Pesonen, Suomen mielenterveysseura

Susanna Raivio 
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19.9.2017, Maria Antikainen perhekeskustoimintamalli

P

Perhekeskuskokonaispilotit: Lempäälä, Kangasala, Nokia, Hervanta - Vuores

Susanna Raivio 



9.3.201817 Susanna Raivio 
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Koulun, oppilaitoksen ja vapaa-ajan  kehittäminen LAPEssa

• Kiusaamisen 

ehkäisy ja 

vuorovaikutustaido

t

• Opiskeluhuoltopalv

e-luiden 

järjestäminen 

lapsilähtöisenä 

kokonaisuutena
• Osallisuus ja 

yhteisöllisyys

• Vanhempien tukeminen

Koulu, 

oppilait

os ja 

vapaa-

aika

Koulun, oppilaitoksen ja vapaa-ajan 

sisäisten käytäntöjen kehittäminen ja 

yhtenäistäminen & niiden 

kehittäminen osana 

perhekeskustoimintamallia

Susanna Raivio 
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Pienryhmätyöskentely: Koulu, oppilaitos ja vapaa-aika ja 
horisontaalinen yhteistyö perhekeskustoimintamallissa

Kuusi ryhmää ja kuusi näkökulmaa:

1. Kotipalvelu ja perhetyö

2. Sosiaalityö

3. Perheneuvola

4. Nuorisotoimi

5. Eropalvelut

6. Järjestöt/seurakunnat

Yhteiset kysymykset:

• Millaiset rakenteet tai käytännöt tällä hetkellä toimivat hyvin tämän 
yhteistyökumppanin kanssa? Anna konkreettisia esimerkkejä.

• Miten kehittäisit yhteistyökäytäntöjä? 

• Nimeä jokin tilanne, jossa koulu/oppilaitos/vapaa-aika voisi hyödyntää 
nykyistä paremmin tämän yhteistyökumppanin osaamista.  Nimeä jokin 
tilanne, jossa tämä yhteistyökumppani voisi hyödyntää paremmin 
koulun/oppilaitoksen/vapaa-ajan osaamista.

• Muistiosta löytyy ryhmän vastaukset

Susanna Raivio 
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25.10.2017 koulutoimijoiden vierailu

Kolme esittelyä koulumaailmasta

Emmi Hellsten – Tampere

Minna Lahti  - Kangasala

Taru Peltoniemi- Lempäälä

Jussi Kolehmainen- Lempäälä

Osaamis- ja tukikeskuksen valmistelu- Nanna Miettunen

peruuntui

Susanna Raivio 
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27.11.2017 Erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittäminen

Vierailijana projektikoordinaattori Nanna Miettunen, 
Pirkanmaan LAPE

 Millaista tukea organisaatiosi toivoisi saavansa erityis- ja 
vaativan tason palveluista? 

 Mitkä ovat mielestäsi suurimmat esteet vertikaaliselle 
yhteistyölle? Millaisin keinoin esteitä voitaisiin poistaa?

 Millaisia konkreettisia ”siltoja” rakentaisit palvelutasojen 
välille? Konsultaatiomalleja, yhteistyökäytäntöjä jne.? 

Susanna Raivio 
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Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos kehittämiskokonaisuudessa yhtenä 
kansallisena kehittämistehtävänä on opiskeluhuoltoryhmän valtakunnallisen 
toimintamallin laadinta. Mallin laadinta on alkanut ydinryhmän (THL, OPH ja 
OKM) kokoontumisilla syksyn 2017 aikana. Opiskeluhuoltoryhmän 
toimintamallin valmistelu jatkuu ensi vuoden puolella verkostotyöskentelynä, 
johon toivotaan mukaan maakuntien edustajia. 

Erityisesti toivotaan perusopetuksen opiskeluhuollon toimijoita eli 
luokanopettajia, erityisopettajia, kouluterveydenhoitajia, -lääkäreitä, -
kuraattoreita, -psykologeja aineenopettajia, erityisopettajia sekä muita 
yhteistyökumppaneita.

Työskentely etenee seuraavasti:

Lopullisesti verkoston kokoonpano varmistuu maakuntien ehdokkaista sekä 
muista opiskeluhuollon asiantuntijoista. Verkostoon kootaan opiskeluhuollon eri 
asiantuntijoita ja maakuntien Lape-kehittämistyön toimijoita. 
Verkostotyöskentely edellyttää sitoutumista Helsingissä THL:lla järjestettäviin 
kokoontumisiin. Matka ym. kuluista vastaa osallistujan oma organisaatio/Lape-
hanke. Sopikaa yhdessä maakuntanne Lape-projektipäällikön/muutosagentin 
kanssa maakuntanne ehdokkaat verkostoon.

Susanna Raivio 
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Ydinryhmän kokoukset alkaneet 

Verkostotyö alkaa 1/2018 

Työ edellyttää sitoutumista kaikkiin verkostokokouksiin (matkakuluja ei 
makseta) 

Verkostoon kutsutaan myös muita asiantuntijoita ja ydinryhmä päättää 
verkoston kokoonpanosta

Verkostokokoontumiset: 

22.1., 8.3.,18.4. ja 6.6.2018 

Malli valmis syksyllä 2018 (Lape-päivät 30.-31.8.2018) 

Kutsuttuna työryhmässä Hannele Järvi, Suunnittelija, Tampereen 
kaupunki

Pirkanmaalta ehdotetuista valittiin Ari Suhonen, Kuraattori, Pirkkala

Susanna Raivio 
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TYÖRYHMÄN TAVOITTEET 2018

LAPE Pirkanmaan hankesuunnitelmaan ja valtakunnalliseen 
projektisuunnitelmaan kirjattujen kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen 
ja edistäminen

Toimintakulttuurin muutoksen edistäminen

• Huom! Työryhmän jäsenten rooli työryhmässä ja omissa 
organisaatioissaan!

Hyvien käytäntöjen jakaminen

Pilottien toteutuksen tukeminen, pilottien välisen vuoropuhelun 
mahdollistaminen

Hankkeen osakokonaisuuksien integraation tukeminen 
horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio

Susanna Raivio 



Ajankohtaista
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AIKATAULUJA

20.2. klo 13.00 – 16.00 Tipotien luentosali

27.3. klo 13.00 - 16.00 Koilliskeskus, Kivi

30.4. klo 9.00 – 12.00 Tipotien luentosali

25.5. klo 9.00 – 12.00 Koilliskeskus, Kivi

Koilliskeskus, Kirjasto, Kivi, Linnainmaan Prisma-
kauppakeskus Liikekatu 3, 33580 Tampere. Ilmainen 
Prisman parkkialue käytössä. 

Tipotien luentosali, Tipotien sosiaali- ja terveysasema

Tipotie 4, 33230 Tampere

Susanna Raivio 

https://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta?p_p_id=Portti2Map_WAR_portti2mapportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&published=true&viewId=3283&coord=333993.77197543_6821902.95303153&zoomLevel=11&isCenterMarker=true
https://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/kartta?p_p_id=Portti2Map_WAR_portti2mapportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=exclusive&published=true&viewId=3283&coord=325854.41046839_6822755.12219894&zoomLevel=11&isCenterMarker=true


Aikataulut jatkuvat

Susanna Raivio 

http://stm.fi/uutiskirjeet
http://stm.fi/uutiskirjeet

http://stm.fi/uutiskirjeet

III LAPE-KONFERENSSI

LASTEN HYVINVOINTI SUOMESSA:

Osaamisen uudistaminen

Osaaminen lapsi- ja perhelähtöisen toimintakulttuurin tukena

12.3.2018 Helsinki, Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A

Lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea tehdään yhdessä. Yhdessä tekeminen 

on vuorovaikutusta sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen, järjestöjen, 

seurakuntien ja monien muiden tahojen kesken.

Miten eri alojen ammattilaisten osaamisen uudistuminen voi tukea toimintakulttuurin 

ja palvelujen uudistumista lapsi- ja perhelähtöiseksi? Miten uusi osaaminen auttaa 

LAPE-tavoitteiden juurtumisessa?

https://koulutus.fcg.fi/Etusivu-vanha?palvelutunnus=LAPEK2018

http://stm.fi/uutiskirjeet
http://stm.fi/uutiskirjeet
http://stm.fi/uutiskirjeet
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Tulevia LAPE-tapahtumia

10.4.2018 klo 12-16 LAPE-info; mukana Maria Kaisa Aula, Jaakko Herrala 
ym., Tampere-talo

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja 
yritysten työntekijät sosiaali- ja terveyspalveluista, varhaiskasvatuksesta, 
perusopetuksesta, toisen asteen koulutuksesta, kulttuuri- ja vapaa-
aikapalveluista jne.”

Susanna Raivio 
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Tilaisuuteen ovat 

tervetulleita kaikki 

kuntien, järjestöjen, 

seurakuntien ja yritysten 

työntekijät sosiaali- ja 

terveyspalveluista, 

varhaiskasvatuksesta, 

perusopetuksesta, 

toisen asteen 

koulutuksesta, kulttuuri-

ja vapaa-aikapalveluista 

jne.”

Susanna Raivio 
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30.4 osallistumis -kysely

Kyllä Ei

Jenni Barnett-Erlandsson Sanna Oikarinen 

Nina Kaarlenkaski Päivi Härkönen 

Jaana Hartus Marja Mattila 

Laura Järvinen Hannele Järvi 

Anssi-Pekka Udd Niina Pirinen 

Kati Heikkilä Terhikki Hulkko-Haavisto 

Kirsi Rantamäki 

Elina Peippo 

Mari Liukonsuo 

Outi Ritari-Alho 

Kirsi Kulmala 

Susanna Fagerlund-Jalokinos 

Leena Katriina Leppänen 

Laura Juutilainen 

Susanna Raivio 



SUSANNA RAIVIO

susanna.raivio@ylojarvi.fi

Puh. 040 660 2180

www.pirkanmaanlape.fi

YHTEYSTIEDOT
Varhaiskasvatus lapsen 
hyvinvoinnin tukena
- projektikoordinaattorit

mailto:susanna.raivio@ylojarvi.fi

