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TÄNÄÄN

1. Tervetuloa, alkusanat ja kahvit

2. Tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä kiusaamiseen 
puuttumisen -pilotin esittely

3. Kiusatut -hanke – Vastaava kriisityöntekijä Mari 
McAlester

4. Yhdyspintaraportti

5. Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut Pirkanmaalla

6. Ajankohtaiset asiat

7. Toiveita ja odotuksia syksyn työpajoihin

8. Missä mennään perhekeskustoimintamallissa

- Koordinaattori Maria Antikainen

9. THL:n opiskeluhuollon valtakunnallinen toimintamalli  
perusopetukseen - työryhmän terveiset - Hannele 
Järvi ja Ari Suhonen

10.   Muut asiat

Susanna Raivio
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MUISTIOT

Muistiot ja muut materiaalit

löytyvät

hankkeen nettisivuilta:

www.lapepirkanmaa.fi

Susanna Raivio



Tunne- ja vuorovaikustaidot
ja kiusaamisen ehkäisy -

pilotti

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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Tunne- ja vuorovaikutustaidot / kiusaamisen ehkäisy

Susanna Raivio 

Varhais-

kasvatus/

Arvioinnin 

kautta

Esiopetus
Perusopetus

2. aste

Toiminta lasten välisissä konflikteissa,

kiusaamiseen ja häirintään ehkäisy, 

puuttuminen ja jälkihoito

Vastuu kasvaa lapsen ja nuoren kasvaessa

lapset

nuoret

vanhem-

mat

henkilö-

kunta
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Valmis malli

Sähköinen alusta

alkuun tekstit miksi ”opas” on tehty

mahdollisesti viesti huoltajille

selvitys vakan materiaaleista

varhaiskasvatuksen osuus 

selvitys opsin perustuen

perusopetuksen osuus

2. aste 

seudullisen etsivän työn kommentti

Lasten konflikitilanteisiin puuttuminen ja seuranta 

Kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisy, puuttuminen ja 
seuranta

Susanna Raivio
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Erillisessä liitteessä suunnitelma tunteiden nimeämisen ja 
vuorovaikutustaitojen opetteluun

Erillisenä liitteenä myös kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyn 
suunnitelmat

Susanna Raivio ja Maria Antikainen



Kiusatut –projekti
Setlementti Tampere ry

Vastaava kriisityöntekijä Mari McAlister

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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Toimintaamme tukemassa:



Setlementti Tampere ry on 1.8.2016 toimintansa käynnistänyt yleishyödyllinen 

ja voittoa tavoittelematon yhdistys. Se on saanut alkunsa kahden 

tamperelaisen setlementin, OmaPolku ry:n ja Setlementtiyhdistys Naapuri ry:n, 

yhdistäessä voimansa. Tuloksena on Tampereen seudulle muodostunut 

monialainen sosiaalialan toimija, joka liittää yhteen kahden yhdistyksen vahvan 

osaamisen. Yhdistyksen työmuodot ulottuvat laajasti yhteiskunnan eri osa-

alueille.

Setlementti Tampere 
pähkinänkuoressa



 Mattila 

 Naistari

 NEO-OmaPolku

 Omavoima

 Nollalinja

 Väkivalta- ja kriisityön yksikkö

(Didar, Perheväkivaltaklinikka 

ja Välitä!)

 Rikosuhripäivystys

 Tyttöjen talo®

 Voimavirta

 Wihreä Puu

 Kiusatut

Setlementti Tampere 

ry:n yksiköt



Kiusatut

Maakunnallinen tuki- ja neuvontapiste kiusatuille heidän läheisilleen,

sekä ammattilaisille ja vapaaehtoisille



Kiusatut

hanke 2018-2020

tavoitteet: 

•Kriisiapua kiusaamista kokeneille ja heidän
läheisilleen

•Jälkihoitoa kiusatuille ja heidän läheisilleen

•Kiusaamisen vähentäminen ja 
ennaltaehkäisy

•Kiusaamiskokemusten jälkihoitomallin ja 
työvälineiden kehittäminen



Kiusatut hankkeen työntekijät

•Vastaava kriisityöntekijä: Mari McAlester (80%)

•Kriisityöntekijä: Jenni Heikkilä (100%)

•Kriisityöntekijä: Samu Hisso (40%)

•Yhteensä 220% työpanos (aloitettu 24.4.2018)



Toiminnan kohderyhmä

•Kiusatut (yli 15.v pirkanmaalaiset)

•Kiusattujen lähiverkosto

•Ammattilaiset ja vapaaehtoiset



Toimintamuodot

•Yksilötyö 

•Ryhmät

•Neuvonta: Puhelut, sähköposti, chat

•Työparityöskentely 

•Työpajat: Tunnista ja puutu kiusaamiseen

•Oppitunnit ja vanhempainillat

•Vaikuttamistyö



KIUSATUT 

Mitä:  

Kiusatut on maakunnallinen kiusaamisasioiden TUKI- ja 
NEUVONTAPISTE, joka tarjoaa kriisiapua ja jälkihoitoa kiusatuille 
sekä heidän läheisilleen. Apumme on maksutonta ja asiakkaaksi 
pääsee ilman lähetettä. Toimintaamme rahoittaa sosiaali- ja 
terveysministeriö Veikkauksen tuotoista. 

Kenelle:   

Yli 15- vuotiaille pirkanmaalaisille. 

Työmuodot: 

 yksilötapaamiset 

 ryhmät 

 neuvontaa, työparityöskentelyä ja konsultaatiota ammattilaisille 

sekä vapaaehtoisille, jotka työssään kohtaavat 

kiusaamiskysymyksiä ja kiusattuja. 

Missä:     

Kiusatut / Setlementti Tampere ry,  

Nalkalankatu 12 G, 33200 Tampere 

Ota yhteyttä:  

kiusatut@setlementtitampere.fi 

puhelinajat: TI ja TO 12-13, puh: 050 3550066 / 050 5151489 

 

”Ei ole konstikaan olla rohkea, jos ei pelota.” — Tove Jansson 

                  
Vastaava kriisityöntekijä Kriisityöntekijä               Kriisityöntekijä  
Mari McAlester  Jenni Heikkilä                Samu Hisso (to-pe) 
Puh: 0505151489  Puh: 0503550066          Puh: 0458814514 
                                                   



Kiusatut valmiina 

yhteistyöhön!

KIITOS!



Yhdyspintaraportti

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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YHDYSPINNAT YHTEISEKSI MAHDOLLISUUDEKSI 

Selvitys lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluiden 
toteuttamiseen liittyvistä yhdyspinnoista 
muuttuvassa toimintaympäristössä
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Selvitystyössä tarkasteltiin maakunta- ja sote-uudistuksen 
myötä syntyviä lasten, nuorten ja perheiden yhdyspintoja 
palveluihin ja palveluiden välisiä yhdyspintoja.

Tarkasteltiin myös lasten palveluihin liittyviä kunnan ja 
maakunnan, maakunnan ja valtioneuvoston/ministeriöiden 
välisiä sekä ministeriöiden keskinäisiä yhdyspintoja. 

Ehdotusten taustaksi selvityshenkilöt kuulivat selvitystyölle 
nimettyä taustaryhmää, maakuntien ja sote-muutosjohtajia, 
kuntien sivistysjohtajien verkostoa, ohjaamoiden 
projektipäälliköitä, valtiovarainministeriön ja 
verkostojohtamisen asiantuntijoita, lapsiasiavaltuutettua, 
järjestöjä sekä lapsia ja vanhempia. 

Tehtiin myös kysely sekä maakunta- ja sote-muutosjohtajille 
että LAPE-päiville osallistuneille. 

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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Esitykset

Yhdyspintaselvitys koostuu  39 kohdan esityksestä

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/1605
55/LAPE-loppuraportti_FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

STM raportteja ja muistioita

8 / 2018

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160555/LAPE-loppuraportti_FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Johtamisen rakenteet ja ohjaus

Toimintakulttuurin systeeminen muutos kohti aitoa LAPE-
lähtöisyyttä edellyttää vahvaa ja yhtenäistä kansallista 
tahtotilaa

Ytimessä on oltava lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointi 
ja arjen toimivuus

Maakunta- ja sote-uudistus synnyttää lasten, nuorten ja 
perheiden palveluihin useita uusia yhdyspintoja. 

Muutos voidaan nähdä myös mahdollisuutena. Lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden kannalta on olennaista, että 
varhaiskasvatuksen ja opetuksen tilat, kirjastot ja muut 
nuoriso- ja kulttuuritoimen tilat sekä liikuntatilat ovat 
edelleen pääosin kuntien hallussa. Kunnilla on siten 
käytettävissään keinoja edistää sivistys- sekä sote-
tehtävien integraatiota myös kehittämällä uusia 
maakuntien kanssa yhteisiä tilaratkaisuja.
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Tieto ja innovaatiot

Eräs kaikkein keskeisimmistä, ellei jopa keskeisin 
yhdyspintojen saumattoman toiminnan mahdollistaja tai 
este on tiedon kulku ja tiedolla johtaminen.

Asiakkaan rooli suhteessa tietoon ei vain sen kohteena 
vaan myös tiedon tuottajana ja hyödyntäjänä kasvaa. 
Asiakkaan kokemustieto tulee saada kytkettyä palveluihin 
ja niiden kehittämiseen vahvistamalla käyttäjädemokratiaa 
ja osallisuutta.

Lapsilla, nuorilla ja perheillä on usein paras tietämys 
arjestaan ja näkemyksiä palveluista. On tärkeää, että 
tämä tieto saadaan mukaan palveluihin ja 
päätöksentekoon. 
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Osaaminen

Yhdyspinnoilla ja muuttuvassa toimintaympäristössä 
toimiminen edellyttää henkilöstöltä asenteiden muutoksen 
ja toimintamallien uudistamisen lisäksi uudenlaista 
osaamista. Selvitystoimeksiannossa ei viitattu 
koulutukseen, mutta koska osaamisen rooli on 
muutoksessa niin keskeinen, sen kehittämistä ei voida 
raportissa myöskään ohittaa.

Vahvistettavia osaamisalueita ovat muun muassa 
kokonaisvaltainen asiakkuusajattelu (esim. 
elämänkaariajattelua hyödyntäen ja asiakkaan omaa 
aktiivista roolia tukien), vuorovaikutus-, kohtaamis- ja 
dialogiosaaminen, osallisuuden vahvistaminen, 
monialainen työskentely, digitaalisuus, kyky käyttää 
tietojärjestelmiä ja hyödyntää niihin kertyvää tietoa sekä 
talousosaam
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Palveluiden kehittäminen

Lasten, nuorten ja perheiden kannalta olennaisinta ja 
näkyvintä on se, miten kuntien ja maakunnan 
yhdyspintajohtaminen näkyy sivistystoimen ja sosiaali- ja 
terveyspalvelujen arjessa. 

Kuntien ja maakuntien yhteisessä johtamisessa tulee 
suunnitella sekä universaalien palvelujen uudelleen 
muotoilu että niiden lasten ja nuorten palvelut, joilla on 
vamman, sairauden, kasvuolosuhteiden tai muiden 
seikkojen vuoksi erityisen tuen ja erityispalvelujen tarpeita.

opiskeluhuollon järjestäminen seka ̈ lastensuojelun ja 
opetustoimen yhteistyö edellyttävät yhteistyömuotoja. 
Uudistuksen myötä toiminnalta edellytetää̈n joustavaa 
monialaista yhteistyötä oppilaan perusopetuslain 
mukaisten tukipalveluiden järjestämiseksi sekä oppilaan 
tarvitsemien, oikea-aikaisten sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluiden mahdollistamiseksi ja lähikouluperiaatteen 
toteutumiseksi
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Lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin liittyvät 
yhdyspinnat ovat moninaisia johtuen mielenterveyden 
ongelmien yleisyydestä, erilaisuudesta sekä siitä, että 
pääosa niistä on yhteydessä lapsen tai nuoren ja hänen 
perheensä hyvinvointiin ja psykososiaaliseen 
kokonaistilanteeseen.

Sivistystoimen ja mielenterveyspalvelujen yhdyspinta voi 
koskea sekä lieviä että vaikeampia lasten ja nuorten 
mielenterveyden ongelmia. Lasten koskevat tutkimukset 
käynnistyvät usein siitä, että lapsen tai nuoren 
toimintakyky näkyy erilaisena koulussa kuin kotona.
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Selvityshenkilöiden esitysten jalkauttaminen

Selvityshenkilöt pitävät välttämättömänä, että jokaisessa 
maakunnassa on organisoituna ja vastuutettuna jo 
uudistuksen esivalmisteluvaiheessa kuntien ja maakuntien 
yhteinen Lape-asioiden valmistelun kokonaisuus. 

Tässä valmistelussa on oltava mukana keskeisesti myös 
kuntien, erityisesti sivistystoimen johdon, edustajat. 

Selvitystyön kuluessa on käynyt ilmeiseksi, että erityisesti 
kuntien sivistystoimen asema uudistuksen valmistelussa on 
jäänyt liiaksi sivuosaan.



Koulukuraattori ja 
koulupsykologipalvelut 

Pirkanmaalla

Erillinen diapaketti

29.5.2018



Ajankohtaiset asiat
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Huom!!!

Tilaisuus on siirretty 

Yliopistolle Linna -

rakennukseen
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ERO-näytelmä 12.6.2018 klo 18.00

ERO-näytelmä on forumteatteria, 
joka ottaa yleisön mukaan 
pohtimaan ja ratkomaan tarinan 
esittämiä kysymyksiä. Luvassa 
on painavaa pohdintaa ja 
hulvaton teatterileikki, jossa on 
lupa nauraa vakavillekin asioille.

Esityksen kesto 1,5 tuntia.

Tiistaina 12.6.2018 klo 18.00

MLL Tampereen osaston 
eropalvelut ja Ravintola Alaranta 
(Näsilinnankatu 44-46)

Esitykseen ovat tervetulleita 
kaikki teemasta kiinnostuneet. 
Tilaisuus on maksuton.
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Pirkanmaan sivistys- ja sote-johtajien kesäpäivät 

Aika: 15.6.2018 klo 12-16, 16-> vapaamuotoinen ohjelma 

Paikka: Tampereen yliopisto, Pinni B, luentosali B 1096, Kanslerinrinne Ilmoittautuminen: 
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16345/lomake.html 8.6.2018 mennessä

Tervetuloa ja tilaisuuden avaus 

Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi -selvityksen anti paikalliseen kunta –

maakunta -työskentelyyn: Matti Kaivosoja, selvityshenkilö, kliininen opettaja, Turun yliopisto 

Perhekeskustoimintamallin johtamisen ja koordinaation rakenteet – Maria Antikainen, 
projektikoordinaattori, Pirkanmaan LAPE-hanke 

Perhekeskustoiminnan tietotarpeet: Nina Halme, erikoistutkija, THL 

Kokemuksia perhekeskustoimintamallin johtamisesta – puheenvuorot eri 
perhekeskustoimintamallia pilotoineilta alueilta. 

Kahvitauko 

Työpajatyöskentely – jakaudutaan ryhmiin kuntien ehdottamien perhekeskusalueiden mukaisesti. 

- Mitkä ovat tarvittavat perhekeskusverkoston johtamisen rakenteet? Mitä tietoa tulevaisuudessa 
johtamisen tueksi tarvitaan? 

- Kuinka perhekeskustoimijoiden arkityön sujumista yli organisaatiorajojen tulisi konkreettisesti 
tukea? 

Työpajatyöskentelyn purku 

Tilaisuuden päätös – vapaamuotoinen ohjelma jatkuu 

Susanna Raivio 

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16345/lomake.html 8.6.2018
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Kehittämisryhmän syksy 2018

Perhekeskus-, erityis- ja vaativan tason sekä 
varhaiskasvatuksen ja koulun kehittämistyöryhmien 
työpaja 27.8.2018 klo 12.30-16.00

Varhaiskasvatuksen, koulun ja perhekeskuksen 
kehittämistyöryhmien työpaja 4.10.2018 klo 12.00-16.00

Koulu, oppilaitos ja vapaa-aika kehittämisryhmä 
22.11.2018 klo 9.00 – 12.00

Susanna Raivio 
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LAPE-tilaisuuksia syksyllä 2018

Pirkanmaalla

Dialogisuuskoulutus 7.9.2018

Harrastus -kick off 13.9.2018 klo 12-16 Monitoimitalo 13, Tampere

Johtamisen seminaari 26.9.2018 klo 8.30-15.30

Lasten ja nuorten mielenterveystyön seminaari 5.10.2018

Lastensuojelun yhteiskehittämispäivä 26.10.2018

LAPE-loppuseminaari 7.-8.11.2018 Tampere-talo

Monitoimijaisen arvioinnin maakunnallinen seminaari 13.12.2018

Valtakunnalliset LAPE-päivät 

• 30.-31.8.2018 Helsinki

• 8.-9.10.2018 Tampere

Ks. myös aiempien LAPE-päivien ja -konferenssien ym. tapahtumien materiaalit: 
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-
perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lape-tapahtumat-2018

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-/lape-tapahtumat-2018


29.5.201836

Sähköinen ajanvaraus ja sähköiset lomakkeet osana lasten 
ja perheiden palveluita- koulutus 12.9.2018 klo 12.30-15.00

Ohjelma:

Klo 12.30-13.00 Maritta Ruoranen kertoo Ylöjärven lastenneuvolan 
sähköisestä ajanvarauksesta.

Klo 13.00-13.30 Marketta Tiihala Ylöjärveltä esittelee sähköistä 
lastensuojeluilmoitusta

Klo 13.30-13.45 Kahvia ja pullaa

Klo 13.45-14.30 Tiina Salminen Pirkkalasta 
kertoo sähköisen ajanvarauksen käytön laajenevista mahdollisuuksista

Klo 14.30-15.00 Merja Salokannel Tampereen kaupungilta kertoo 
sähköiseen ajanvaraukseen siirtymisestä lastenvalvojan työssä

Linkki ilmoittautumiseen: 
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15508/lomake.html

Paikka ei ole vielä tiedossa, mutta se ilmoitetaan myöhemmin.

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15508/lomake.html
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Skype- ja VideoVisit-koulutus 
Pe 21.9.2018 klo 12.30-15.00

Ohjelma:

klo 12.30-13.30 Jouni Nukkala kertoo meille Skype for Business/Lync-
ohjelmasta.

klo 13.30-13.45 kahvit

klo 13.45-14.15 Erja Kantola esittelee VideoVisit- sähköistä 
asiakaspalveluratkaisua.

klo 14.15-15.00 Kaija Puura kertoo kokemuksia VideoVisitin käytöstä 
PSHP:ssä.

Linkki ilmoittautumiseen: 

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16377/lomake.html

Koulutukseen mahtuu 20 osallistujaa. Tilaisuuden paikka ei ole vielä 
tiedossa, mutta se ilmoitetaan myöhemmin ilmoittautuneille.

https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/16377/lomake.html


Toiveita ja odotuksia syksyn 
työpajoihin
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Mitä toiveita, kysymyksiä, aiheita toivoisitte alla oleviin yhteispäiviin?

Erityis- ja vaativan tason palvelut

27.8.2018

Perhekeskustoimintamalli

4.10.2018

Lähettäkään vastaukset 8.6 mennessä osoitteeseen 
susanna.raivio@ylojarvi.fi

Susanna Raivio 



Missä mennään 
perhekeskustoiminta-

mallissa?

-Koordinaattori Maria Antikainen

Erillinen diapaketti

Susanna Raivio 



THL:n oppilashuollon 
valtakunnallinen 

toimintamalli 
perusopetukseen

Hannele Järvi ja Ari Suhonen



OPISKELUHUOLTORYHMÄN HYVÄ TOIMINTAMALLI 
PERUSOPETUKSEEN

THL & OPH

• Osana LAPEA

• Tuotoksena julkaistava opas (toimintamallisuositus)

• Toimintamallia ovat työstämässä THL:n ja OPH:n edustajien kanssa n. 26 
henkinen työryhmä eri puolilta maata; sivistystoimesta, 
erityispalveluista, terveydenhuollosta, vanhempainliitosta, 
ammattikorkeakoulusta.

• Kouluterveydenhuollon edustus Tampereelta, Hannele Järvi ja 
koulukuraattoriedustus Pirkkalasta, Ari Suhonen

Hannele Järvi 25.5.201842



TYÖSKENTELY

• Työskentely oli aloitettu pienessä ydinryhmässä vuoden 2017 puolella, 
THL & OPH

• Laajentaminen verkostotyöskentelyksi vuonna 2018, jolloin kutsuttiin 
maakuntien edustajia mukaan.

• Verkostokokoontumiset: 22.1., 8.3.,18.4. ja 6.6.2018

• Työryhmätyöskentelyä, luonnoksen kommentointia, s-posteja, 
Innokylä.fi

29.5.2018 Hannele järvi 25.5.201843



• Tukea perusopetuksen koulujen opiskeluhuoltoryhmiä työskentelemään 
systemaattisesti ja tavoitteellisesti.

• Selventää ryhmän roolia/asemaa opiskeluhuollon kokonaisuudessa.

• Varmistaa yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön toteutuminen 
valtakunnallisesti tasalaatuisena, toki huomioiden eri alueiden ja 
koulujen yksilölliset tarpeet. 

• Opiskeluhuoltoryhmien hyvällä työskentelymallilla pyritään 
vahvistamaan yhteisöllistä hyvinvointityötä kouluissa ja syventämään 
kaikkien opiskeluhuollon toimijoiden yhteistyötä oppilaiden hyvinvoinnin 
ja terveyden sekä oppimisen saavuttamisessa.

• Oppilaiden ja vanhempien osallisuuden lisääminen opiskeluhuollossa ja 
erityisesti yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä, aina suunnittelusta 
toteutuksen kautta arviointiin asti.

29.5.2018 Hannele Järvi 25.5.201844

Kansallisen oppaan tarkoitus



• Oppaan tausta ja tarkoitus 

• Opiskeluhuoltoryhmä säädöksissä ja oppaissa 

• Opiskeluhuoltoryhmän toimintamalli 
• Työn organisointi 

• Opiskeluhuoltotyön suunnittelu

• Opiskeluhuoltotyön toteutus 

• Opiskeluhuollosta tiedottaminen 

• Arviointi 

• Opiskeluhuoltoryhmän työn edellytyksiä 
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Oppaan sisältöjä työn alla olevasta luonnoksesta



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

29.5.2018 Hannele Järvi 25.5.201846

Valmista



• Vastaavaa tulossa toiselle asteelle ja esiopetukseen. Koska =?

29.5.2018 Hannele Järvi 25.5.201847

JATKOA
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Kiitos



Muut asiat



Yhteisestä keväästä kiittäen ja rauhaisia ja lempeitä kesäpäiviä 
toivotelleen



SUSANNA RAIVIO

susanna.raivio@ylojarvi.fi

Puh. 040 660 2180

www.pirkanmaanlape.fi

YHTEYSTIEDOT
Koulu, oppilaitos ja 
vapaa-ajan 
kehittämisryhmä

mailto:susanna.raivio@ylojarvi.fi

