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Varhaiskasvatus ja koulu osana perhekeskusverkostoa
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Tärkein ensin – Kiitos 

o Ammattilaisia

o Sitoutuneita

o Kehittäjiä

o Keskustelevia

o Kokemusasiantuntijat 

tärkeässä roolissa
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Millä tasoilla Pirkanmaalla on työskennelty ?

Varhaiskasvatuksen, 

koulun, oppilaitosten ja 

vapaa-ajan  sisäisten 

käytäntöjen kehittäminen ja 

yhtenäistäminen & 

kehittäminen osana 

perhekeskustoimintamallia 

sekä yhteistyö erityis- ja 

vaativan tason kanssa

Kehittämis-
ryhmät

Pilotít

Sivistys-
johtajat

1. Varhaiskasvatus

2. Esiopetus

3. Perusopetus, 2. 

aste ja vapaa-aika

Kaikki pilotit 

on käsitelty 

työryhmissä 

ja 

pääsääntöi-

sesti niitä 

toteutetaan 

yhteis-

työssä

Muiden 

kehittämisryhmien 

koordinaattorien 

vierailut+ 

kokemusasiantunti

jat

Kehittämis-

ryhmien 

yhteiset 

tapaamiset 

syksy 2017

Kehittämis-

ryhmien 

tapaamiset
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Varhaiskasvatus-, koulu- ja oppilaitosympäristöt ja -yhteisöt 
ovat hyvinvointia vahvistavia 

Vahvistetaan toimia kiusaamisen ja 

häirinnän ehkäisemiseksi sekä niihin 

puuttumiseksi sekä edistetään tunne- ja 

vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan 

kaverisuhteita

Tuetaan vanhempia 

kasvatustehtävässä

Edistetään hyvinvointia tukevaa 

vapaa-ajan toimintaa ja tuetaan 

mahdollisuuksia tasapuoliseen 

harrastamiseen 

Vahvistetaan 

osallisuutta ja 

yhteisöllisyyttä 

tukevaa 

toimintakulttuuria
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Lapsen ja nuoren hyvinvointia vahvistetaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti

Järjestetään koulu- ja 

opiskeluterveydenhuolto sekä kuraattori-

ja psykologipalvelut lapsi- ja 

nuorisolähtöisenä kokonaisuutena

Kehitetään yhteistyötä   

perhekeskuksen muiden 

toimijoiden   ja erityistason 

palvelujen kanssa

Vahvistetaan 

yksilökohtaista 

opiskeluhuoltotyötä 

esiopetuksessa

Kehitetään 

varhaiskasvatus-, 

esiopetus-, koulu- ja 

oppilaitosympäristöön 

sopivia varhaisen tuen ja 

hoidon käytänteitä



Valmistuvat mallit yms. 

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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1. Opas lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen ja toimintamalli 
kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyyn – THL julkaisuun

2. Ohjeistukset esi- ja alkuopetuksen siirtymäyhteistyöhön- THL julkaisuun

3. Varhaisen tuen -malli varhaiskasvatukseen

4. Osallisuus / yhteisöllisyys koulussa pedacafe - malli 

5. Malli vanhempien tukemiseen ja vertaisuuteen - vanhempainkahvila

6. Malli 2. asteen kohtaamo –toimintaan – THL julkaisuun

Lisäksi:

* Nostoja esiopetusvuodesta

*Koulukuraattori- ja koulupsykologiselvitys Pirkanmaalla

*Yhteisöllisen opiskeluhuollon opas (valtakunnallinen)
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• Valmiit mallit tulevat LAPE Pirkanmaan sivuille

• Jokaiseen malliin pyritään saamaan yhteishenkilö / yhteyshenkilöt, joihin voi 
olla yhteydessä, kun tarvitsee lisätietoja

• Materiaalit tulevat nettisivuille word-muotoon, jotta ne voidaan muokata omien 
tarpeiden  mukaisiksi

• Teen vielä yhteisen koosteen 

valmistuvista materiaaleista ja 

lähetän kirjeen kuntiin ja seurakuntiin 

sekä järjestöyhteistyökumppaneille. 

”testamentti”

• Sivi – Sote johtajien talvipäivät 1/2019

• Koulukuraattori / koulupsykologi -selvitys

on jo sivuilla



Opas 
opiskeluhuoltoon

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Yhteisestä työstä hyvinvointia –

perusopetuksen

opiskeluhuoltoryhmäntoiminta-malli 

– THL ja OKM

julkaistu 30.8.2018 

Valtakunnallisilla LAPE -päivillä

Valtakunnallisessa työssä on ollut kaksi 
Pirkanmaan edustajaa mukana.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-
137-9

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-137-9


Opas lasten ja nuorten tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen 

ja toimintamalli kiusaamisen ja 
häirinnän ehkäisyyn

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Tunne- ja vuorovaikutustaidot / kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy -pilotti

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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Oppaan sisältö :
Arviointi, Tunne – ja vuorovaikutustaidot ja Kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy

Jaana Hintikka, Tunteet ja käyttäytyminen hallintaan. Tunnetaitojen opettaminen 
Aggression portaat -opetusohjelman avulla. Opettajankäsikirja. JK - Kustannus ja 
koulutus oy. 2018

Kaveritaidot

Kuunteleminen, keskusteleminen, kyseleminen, avun pyytäminen

leikkiin mukaan meneminen/mukaan ottaminen, 

positiivisen palautteen antaminen, jakaminen, empatiataidot



Muiden työryhmien kehittämä työ, joka 
tukee varhaiskasvatus, perusopetus , 

toinen aste ja vapaa-ajan kokonaisuutta 
Pirkanmaalla

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Nepsy-palveluiden kehittäminen Pirkanmaan LAPEssa

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki

Eropalvelut

Monikulttuurisuus ja maahanmuuttajatyö

Sähköiset palvelut

Yhteistyökäytänteiden kehittäminen erityis-

ja vaativan tason kanssa

VIP-verkosto



SUSANNA RAIVIO

susanna.raivio@ylojarvi.fi

puh. 040 660 2180

www.lapepirkanmaa.fi

stm.fi/lape
#lapemuutos
#kärkihanke


