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Susanna Raivio 

http://www.lapepirkanmaa.fi/


Yhteisen työn koonti toukokuu 

2017 – marraskuu 2018



Päivämäärä Aihe

3.5.2017 Kick off- tilaisuus

31.5.2017 Valtakunnalliset toimenpidelinjaukset

15.6.2017 Sote- valmistelun esittelyä, pilottien työstäminen

17.8.2017 Pilottien suunnittelua yhdessä ja työryhmissä

18.9.2017 Lasten mielenterveyden edistäminen ja koulu, oppilaitos ja vapaa-aika osana perhekeskusmallia

19.9.2017 Koulu, oppilaitos ja vapaa-aika sekä horisontaalinen yhteistyö perhekeskustoimintamallissa

25.10.2017 Kolme esitystä koulumaailman tuesta tuntien ulkopuolella + pilotit YAMK Tamk esittely

27.11.2017 Erityis- ja vaativan tason kehittäminen ja yhteistyö koulun, oppilaitosten ja vapaa-ajan kanssa



31.1.2018 Vuoden 2017 koonti, erityis- ja vaativan tason palvelut ja kouluyhteistyö + maahanmuuttajat ja

monikulttuuriset perheet

20.2.2018 Nepsy, Tampereen yhteistoimintamalli + eskaripilotin esitttely

27.3.2018 Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki, valmakoulutus +etsivä nuorisotyö + vanhemmuuden tuki

pilotin esittey

30.4.2018 Sairaalakoulu, Seurakuntien kanssa tehtävä yhteistyö+ ajankohtaiset asiat SOTE valmistelussa

25.5.2018 Tunne-ja vuorovaikutustaitojen pilotin esittely, Kiusatut hankkeen esittely, kuraattori /psykologi –

selvitys, yhdyspintaraportti ja perhekeskuksen eteneminen

27.8.2018 Yhteiskehittämisiltapäivä varhaiskasvatus, koulu, oppilaitos ja vapaa-aika, nepsy, 

perhekeskustoimintamalli ja erityis- ja vaativa tason kehittämisryhmät

4.10.2018 Yhteiskehittämisiltapäivä perhekeskustoimintamalli, varhaiskasvatus ja koulu, oppilaitos ja vapaa-

ajan kehittämisryhmät

22.11.2018 Koko hankekauden koonti



Kangasalan osallisuus –pilotti
Marja Mattila 

Tytti Eromäki-Heino



Osallisuuden ja yhteisöllisen
toimintakulttuurin

vahvistaminen
Koulu ja vapaa-aika lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena –

työryhmän kokous 22.11.2018

opetuskoordinaattori Marja Mattila ja

vapaa-aikaohjaaja Tytti Eromäki-Heino



Kangasala.

Vaatimattomasti paras



Tavoitteena osallisuuden ja yhteisöllisen toimintakulttuurin
vahvistaminen

• Luodaan yhteisölliselle työlle rakenteet, jotka varmistavat lasten ja huoltajien sekä
yhteistyökumppanien (vapaa-ajan toimijat, seurakunta jne)osallisuuden

• Lasten kuulluksi tulemisen varmistaminen

• Vanhempien osallisuuden vahvistaminen ja kasvatuskumppanuuden tukeminen

• Tarjotaan lapsille ja nuorille mahdollisuus itse suunnitella ja toteuttaa yhteisön
toimintakulttuuria rakentavia toimenpiteitä



Pilotin taustaa

• Hyvien käytänteiden kerääminen kouluilta

• Mukana pilotin suunnittelussa ja toteutuksessa olivat:
• Kangasalan kaupungin opetus- ja vapaa-aikapalvelut

• Kangasalan ev.lut srk, Tampereen ev.lut. srk

• Seutukunnan nuorisotyö

• TAMK: kaksi sosionomi (YAMK) -opiskelijaa osallistuivat pilotin suunnitteluun, toteutukseen ja 
dokumentointiin sekä tekivät pilotista opinnäytetyön.

• Kangasalan pilotti kytkeytyy perhekeskustoimintamallin kokonaisuuspilottiin



Pilotin toteutus

• Pilotti toteutettiin Suoraman koululla ja kohderyhmänä olivat 5. luokan oppilaat ja heidän 
huoltajansa. 

• Opettajat olivat mukana suunnittelussa ja järjestelyissä.

1. Etukäteistehtävänä annettiin oppilaille ja huoltajille:
• Millainen on unelmakoulusi?

2. Järjestettiin 16.5.2018 klo 16-19 pedacafe-tilaisuus, jonne        

kutsuttiin oppilaat ja huoltajat.

Oppilaita osallistui noin 100 ja huoltajia noin 20. 

3. Pedacafen tulosten purku ja jatkotyöskentely syksyllä 2018



1. Etukäteistehtävät



1. Etukäteistehtävät oppilaille ja 
huoltajille

• Yhteisöllisyyden ja 
osallisuuden käsitteet avattiin 
oppilaille ennen tehtävän 
työstämistä.

• Oppilaat tekivät tehtävän 
oppitunnilla (kaksi tuntia).

• Huoltajille kysymykset 
toimitettiin oppilaiden 
välityksellä

• Oppilaat ja huoltajat tiesivät, 
että tehtävät liittyvät 
myöhemmin järjestettävään 
pedacafe-tilaisuuteen.

• Vastaukset koottiin ja niitä 
hyödynnettiin pedacafen
Unelmakoulu –rastilla.



2. Pedacafe



2. Pedacafe Suoraman koululla

• Yhteinen aloitus, jossa lape-hankkeen 
esittely

• Järjestäytyminen ryhmiin värikoodeilla

• Ryhmien liikkuminen rastilta toiselle

• Kahvi- ja mehutarjoilu  suolaisen kera

• Yhteinen lopetus ja tilaisuuden arviointi 
värikoodeilla (hymiöt)

• Jatkotyöstö



Huomaa hyvä -rasti



Huomaa hyvä -rasti

Mikä minussa/sinussa on hyvää? Miten otan toiset huomioon?
• Jokainen pohti itsekseen ja kirjoitti post it –lapulle oman vastauksensa

• Laput kiinnitettiin puuhun: oppilailla ja huoltajilla eri väriset laput

Millaiset asiat vaikuttavat siihen, että koulussa on hyvä olla?
• Keskustelu ryhmissä => vastaukset lapuille

Mitä on valmis tekemään paremman koulun saavuttamiseksi?
• Keskustelu ryhmissä => vastaukset lapuille



Huomaa hyvä –rastin tuloksia

1. MIKÄ MINUSSA/SINUSSA ON HYVÄÄ? MITEN OTAN TOISET HUOMIOON?

• huumorintaju, ystävällisyys, luovuus, toisten huomioiminen, uteliaisuus, reiluus ja rehellisyys, sisu, positiivisuus 
ja hauskuus

2. MILLAISET ASIAT VAIKUTTAVAT SIIHEN, ETTÄ KOULUSSA ON HYVÄ OLLA?

• kaverisuhteet, hyvä ilmapiiri ja luokkahenki, kouluruokailu, välitunnit, koulussa ei kiusata

3. MITÄ OLEN VALMIS TEKEMÄÄN PAREMMAN KOULUN SAAVUTTAMISEKSI?

• olemalla ystävällinen, auttamalla toisia, opettamalla toisia, ehkäisemällä kiusaamista, vaikuttamalla 
asioihin, ilmaisemalla mielipiteeni



Unelmakoulu -rasti



Unelmakoulu -rastin toteutus

• Ennakkotehtävän ”Millainen on sinun unelmakoulusi” vastaukset olivat näkyvillä.

• Pohdittiin, mitä itse voisin tehdä unelmakoulun toteutumisen hyväksi.

• Käytettiin samaa ”talo” –mallia kuin ennakkotehtävässä.

• Vastaukset kirjoitettiin isoon talo –malliin, oppilailla ja huoltajilla eri väriset kynät.

• Näkivät toistensa vastaukset => ideointi.



Unelmakoulu–rastin tuloksia

• Mitä voin tehdä näiden asioiden saavuttamiseksi ja miten toiveet saadaan 
toteutumaan?

• Antamalla työrauhan kaikille

• Mahdollistamalla osallistumisen päätöksentekoon ja huomioimalla jokaisen mielipiteen 
(kuunnellaan jokaisen toiveita ja ajatuksia)

• Luomalla kouluun positiivisen ja ystävällisen ilmapiirin



Osallisuus –rastin toteuttaminen

• Keskustelu osallisuudessa koko ryhmänä

• Keskustelu nauhoitettiin

• Keskustelua syntyi vain vähän => ryhmädynamiikka ei toiminut, koska osallistujat eivät 
olleet riittävän tuttuja ennestään.

• Keskustelun vähäisyyden vuoksi tuloksia ei kannattanut koota.

• Osallisuutta koskevat tulokset jouduttiin pohjaamaan etukäteistehtävän tuloksista.



Järjestörastit

• Nuorisovaltuuston ja MLL:n rasti
• Vaikutuskanavien esittely

• Oman toiminnan esittely

• Pinssien tekeminen 

• Keskustelua

• Special Hockey
• Videoesittely toiminnasta

• Keskustelua



3. Jatkotyöskentely



Jatkotyöskentely syksyllä 2018 ja keväällä 2019

• Oppilaille esiteltiin luokittain pedacafen tulokset 

• Unelmakoulu- ja Huomaa hyvä –rastien tuloksista oppilaat valitsivat 
tärkeimmän kehittämistavoitteen

• pienryhmäkeskustelu => ehdotus => luokan yhteinen keskustelu ryhmien 
ehdotuksista => demokraattinen valinta

• molemmista aiheista erikseen

• Valinnan jälkeen mietittiin, millä keinoin tavoitteeseen päästään 
(konkreettiset arvioitavat asiat)

• Arviointiportaiden käyttö mallinnettiin.

• Oppilaat valitsivat kaksi valvojaa laskemaan viikoittain tavoitteen 
toteutumisen onnistumisen.

• Seuranta kestää 10 viikkoa kummastakin asiasta (ei yhtä aikaa). 

• Seurannan jälkeen kevätlukukaudella loppuyhteenveto siitä, miten 
tavoitteet ovat toteutuneet.

• Opettajat eivät osallistu arviointiin, toimivat ainoastaan taustatukena.

• Huoltajille lähetettiin pedacafen tulosten yhteenveto Wilman kautta. 



Tavoitteiden toteutumisen arviointi



Jatkosuunnitelmia pilotin
jälkeen



Jatkosuunnitelmia oppilaiden ja huoltajien osallisuuden 
vahvistamiseen

 Toteuttamiseen saatu rahoitusta Koko kaupunki kouluna –innovaatio- ja 
kehittämishankkeena v. 2018-2019 

 Pilottia vastaavan toiminnan järjestäminen Vatialan koululla 

 Oppilaiden ja huoltajien yhteisiä tunne- ja  vuorovaikutusryhmiä Suoraman ja 
Vatialan kouluilla

 Oppilaiden  ja ikäihmisten yhteistä toimintaa Raikun, Suoraman ja Vatialan 
kouluilla

 Tunne- ja vuorovaikutuskoulutusta opettajille ja huoltajille

 Toiminnallisten vanhempainiltojen lisääminen (mallintaminen)

 Huoltajien koulupäivien lisääminen ja kehittäminen edelleen

 Järjestöjen harrastusesittelyt yläkoulun oppilaille

 Osallisuuden vahvistamista toteutetaan osana Kangasalan 
perhekeskustoimintamallia



välittäminen.

Vaatimattomasti paras



Kiitos.

Marja Mattila

+358 50 3152 853

marja.mattila@kangasala.fi

Tytti Eromäki-Heino

+358 40 7212 004

tytti.eromaki-heino@kangasala.fi

mailto:marja.mattila@kangasala.fi
mailto:Tytti.eromaki-heino@kangasala.fi


Eskarityöryhmän
nostot
Lapsi aina oikealla ovella –
lähieskari ja lähikoulu



6 - vuotiaat

• Kuusivuotiaat elävät vielä leikin ja mielikuvituksen maailmassa, keskellä valtavaa kasvupyrähdystä ja 

liikkumisen tarvetta

• He haluavat olla itse opettajia ja liitää mielikuvituksensa ja toistensa kanssa yhdessä luomissaan ja 

rakentamissaan leikkimaailmoissa

• Kun koulukypsyys aletaan saavuttaa, lapsen näkökulma ja tavoite alkaa toisinaan muuttua tarpeeksi olla 

oppilas, tarpeeksi saada tietää miten asiat oikeasti ovat.

Tämä ei lainkaan tarkoita sitä, että lapsen tarve ja oikeus leikkiä tai liikkua loppuisi, mutta tilaa tulee 

yhä enemmän myös tiedonjanon tyydyttämiselle.

• Jotkut viisivuotiaat voivat osoittaa jo monelta osin koulukypsyyttä, toisilla lapsilla koulukypsyys 

saavutetaan vasta 8-vuotiaana  tarvitaan suurempaa joustavuutta ja vaihtelun sallimista eskari-

alkuopetukseen
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Eskari velvoittava

PERUSOPETUSLAKI

26 a § Esiopetukseen osallistuminen

• Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään 

esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

• Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun 

esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

35 § Oppilaan velvollisuudet

• Oppilaan tulee osallistua tässä laissa säädettyyn opetukseen johon hänet on otettu, jollei 

hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta.

OPH: Perusopetuslain 35 § muutos korostaa esiopetukseen osallistumisen säännöllisyyttä. 

Osallistumisen säännöllisyys on tärkeää esiopetuksen tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. 

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) määrätään, että opettaja, huoltajat ja 

esiopetuksen toteuttamiseen osallistuva henkilöstö huolehtivat yhteistyössä lapsen 

säännöllisestä osallistumisesta. Lasten osallistumista seurataan esiopetuksen yksiköissä. 

Huoltajat ilmoittavat sairauspoissaoloista sekä pyytävät lupaa muista syistä johtuviin 

poissaoloihin esiopetuksen järjestäjän päättämällä tavalla.

Tampereen linjaus

• 1-5 pv  suullinen ilmoitus esiopettajalle

• yli 5 päivää  kirjallinen lupa päiväkodin johtajalta
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PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN 
PERUSTEET LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

13.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen
• Lapsen siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen edellyttää 

suunnitelmallista yhteistyötä esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstön 

kesken. Tarvitaan oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien 

asiakirjojen molemminpuolista tuntemista. 

• Yhteistyö huoltajien kanssa ja keskinäisen luottamuksen rakentaminen on 

tärkeätä.

• Lapsia kannustetaan olemaan ylpeitä esiopetuksen aikana opituista 

taidoista. Heitä rohkaistaan liittymään uuteen ryhmään ja toimimaan uudessa 

ympäristössä kohtaamiensa aikuisten kanssa.

• Vuosiluokkien 1-2 opetuksessa otetaan huomioon esiopetuksen ja sitä 

edeltäneen varhaiskasvatuksen antamat valmiudet. 

29.11.2018 35



Pedagoginen tuki



Oppilashuolto

Pedagoginen tuki Oppilashuolto

Yksilötaso
Yhteisötas

o

Yksilötaso
Yhteisötas

o

tilanne 
ennen

lakimuutos 1.8.2014

• oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
• yksilökohtainen oppilashuolto on 

huoltajille/lapselle 
vapaaehtoista

• perusopetuslaki



Esiopetuksen yhteisöllinen oppilashuolto

• Koulun tiloissa sijaitsevan esiopetusryhmän 

yhteisöllinen oppilashuoltotyö on osa koulun 

yhteisöllistä oppilashuoltoa.

• Koulussa on yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jonka 

puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii rehtori. 

Päiväkodin johtaja on ryhmän jäsen, mikäli hän 

vastaa esiopetuksesta.

• Rehtori/Päiväkodin johtaja vastaa esiopetuksen 

yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamisesta 

esiopetuksessa.

• Päiväkodissa toimivan esiopetusryhmän 

yhteisöllinen oppilashuolto on osa päiväkodin 

yhteisöllistä hyvinvointia.

• Päiväkodissa on yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, 

kun esiopetus toteutetaan päiväkodissa (esim. koko 

yksikön asia, viikkopalaveri) 

• Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän puheenjohtajana 

toimii päiväkodin johtaja. 

• Yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön osallistuvat 

aiheen mukaisesti koulukuraattori- ja koulupsykologi 

sekä neuvolaterveydenhuollon edustajat. 

Esiopetusryhmä 

koululla
Esiopetusryhmä 

päiväkodissa

Eskarilainen on 

palveluntuottajast

a riippuen joko

vanhin kuningas / 

kuningatar 

tai sitten 

pienin prinssi / 

prinsessa

miten 

palveluntuottaja 

huomioi tämän?



Esiopetuksen yksilökohtainen oppilashuolto ja 

pedagoginen tuki – psykososiaaliset palvelut

Psykologipalvelut

• Koulupsykologi osallistuu tarvittaessa esiopetusikäisen lapsen yksilökohtaiseen 

oppilashuoltoon ja pedagogisen tuen suunnitteluun

• Koulupsykologi konsultoi esiopetuksen opettajia 

• Työnjako ja tiedonsiirto sovitaan lapsen asioissa mukana olevien psykologien kesken 

tapauskohtaisesti (esim. koulupsykologi, Perheneuvolan psykologi, neuvolapsykologi, 

erikoissairaanhoidon psykologi). 

Koulukuraattoripalvelut

• Koulukuraattori tarjoaa esiopetukselle konsultointitukea sekä osallistuu yksilökohtaiseen 

oppilashuoltoon ja nivelvaiheen tiedonsiirtoon tarvittaessa

Neuvolaterveydenhuollon palvelut

Palvelut kuuluvat kaikille lapsille riippumatta esiopetuksen toteuttamispaikasta.

Psykologit ESIOPETUKSESSA uusi.docx
Psykologit ESIOPETUKSESSA uusi.docx
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• Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden myötä varhaiskasvatus on kytketty tiiviisti osaksi 

elinikäisen kasvun ja oppimisen polkua sekä opetussuunnitelmien jatkumoa.

• Varhaiskasvatus, siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lasten kasvun ja 

oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden.

Vakasta Eskariin Perusopetukseen 2. aste

Yhteistyön pitää kulkea molempiin suuntiin 

Susanna Raivio ja Maria Antikainen

Nivelvaiheet
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YHTEISTYÖSSÄ KEHITETTÄVÄÄ

• Kehitetään paikalliset yhteistyökäytännöt koulukuntoisuuden / 
opiskelukyvyn moninaiseen arviointiin

• Varmistetaan erilaisiin tuen tarpeisiin suunniteltujen monialaisten hoito- tai 
tukipolkujen ajantasaisuus ja toimivuus ja tunnettuus

• Työnjako tuen tarvearvioinnissa ja tarjoamisessa

• Varmistetaan tuen järjestämiseen tarvittavan tiedon siirtyminen sopimalla 
paikalliset lainmukaiset käytänteet 

• Sovitaan monialaisessa yhteistyössä käytänteet sairaalakouluun siirtyvän 
ja palaavan oppilaan asiat

• Pitääkö kaikki tutkimukset tehdä esiopetuksen aikana? 

Kuinka hyödyntää 5 v kevättä sekä esi- ja alkuopetuksen aikaa? 

Kuinka päästä tarvittaessa nopeasti tuen ja hoidon piiriin? 

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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Olisiko tämä se unelma?

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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Esimerkkejä hyvistä käytänteistä

• S2 –opetus

Naistenmatkan koulu, Pirkkala, yhteis- ja samanaikaisopettajuus hanke. S2 opettaja toimii 
esiluokassa esiluokan opettajan kanssa samanaikaisopettajana sekä esiluokan- ja 1. luokan 
opettajat toimivat yhteisopettajaparina suunnitellen ja toteuttaen yhdessä esiluokan ja 1.luokan 
opetusta.

• Kangasala- kasvatusohjaaja

Osana kouluamme toimii kolme esiopetusryhmää, joissa kasvatusohjaaja käy kerran 
viikossa yhden aamupäivän ajan. Kasvatusohjaaja havainnoi ja tutustuu lapsiin sekä heidän 
ominaisiin toimintamalleihinsa erilaisissa ja nopeastikin muuttuvissa tilanteissa. Tavoitteena on 
lisätä yhteisöllisyyttä ja tiivistää nivelvaihetta esiopetuksen ja alkuopetuksen välillä. Hyvä 
lapsituntemus on eduksi lapsien luokkiin jakoa esikoulun keväällä.

Susanna Raivio ja Maria Antikainen
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Esimerkkejä hyvistä käytänteistä 

• Eskarista ekaluokalle –toimintamalli, jossa tuetaan vanhemmuutta, tullaan tutummaksi uuden 
ympäristön ja toimintakulttuurin kanssa

Eskarista ekaluokalle –hankkeen tavoitteena oli 6-8 v lasten ja heidän perheiden 

käytännön hyvinvointiosaamisen ja lasten oppimisvalmiuksien tukeminen. 

Hankkeessa kehitettiin toiminnallisia malleja yhteistyössä MLL:n paikallisyhdistysten, 

esiopetuksen, alkuopetuksen, lastenneuvoloiden, kirjaston ja muiden toimijoiden kanssa. 

Pilottialueet olivat Hauho, Hollola, Tampereen Koivistonkylä ja Hervanta sekä Akaan 

Toijala. Hankkeella oli RAY:n rahoitus.

Toimintamalleissa: arvosuunnistus, perheilta, reppukahvila ja kerho ja 

toimintamateriaaleissa on huomioitu lapsen siirtyminen esiopetuksesta alkuopetukseen, 

hyvinvointiosaamisen taitojen lisääminen ja lapsen oppimisvalmiuksien tukeminen. Kaikkia 

malleja yhdistää toiminnallisuus ja se, että perheiden rooli illassa on aktiivinen. Iltojen 

toteuttaminen perustuu yhteistyöhön eri toimijoiden kesken, jolloin kokonaisvastuu 

jakautuu usealle eri toimijalle. Toimintamallien sisältö ei ole vakio, vaan se suunnitellaan 

tahojen ja alueen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Hankkeessa kehitetyt toimintamallit ja -materiaalit ovat yksinkertaisia ja helppoja toteuttaa 

niin yksilö- ja ryhmätyöskentelyssä päiväkodissa, koulussa, perhekerhoissa ja kotona. Ke-

hitettyjä toimintamalleja voidaan käyttää soveltaen kaikenikäisten lasten ja nuorten 

toiminnassa

https://hameenpiiri.mll.fi/kunnille/kehittamishankkeet-ja- projektit/eskarista_ekaluokalle

Susanna Raivio ja Maria Antikainen



Tuija Landström, Ylöjärvi, vastaava 

kuraattori

Sari Salomaa-Niemi. Tampere, 

erikoissuunnittelija

Anu Eräpalo, Kangasala, päiväkodin 

opettaja, esiopetus

Leena Jalonen.  Pirkkala, tuntiopettaja, 

esiopetus

Susanna Raivio. Ylöjärvi, 

projektikoordinaattori LAPE

TYÖRYHMÄN JÄSENET



Ryhmätyöskentelyä 
Mitä jäi käteen?
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Mitä jäi käteen, mitä vien mukanani

ideoita omaan käyttöön

konkreettiset toimintamallit

paljon jäi käteen!

oma näkemysverkostosta laajeni

kehittämisintoa ja muutoksen mahdollisuutta

ymmärrys mahdollisuuksista ja rajoitteista, mikä käy kaikille ja onko pakko käydä –pohdintaa

konretisia toimintamalleja jakanut eteenpäin

oma ymmärrys laajeni siitä, että tehdään jon paljon LAPE / SOTE –alalla yhteistyötä (riippumatta tuleeko sote)

omaan työhän vien mukanani mm ”pieniä” uusia ideoita/ajatuksia

vahvistanut oman työn merkitytä ja ajankohtaisuutta

uudet yhteistyön mahdollisuudet

verkostot

laajemman kokonaisuuden hahmottaminen (usein elää oman työn arjessa)

konkreettisia malleja käytäntöön!

verkostojen laajentuminen

vertaistuki – painitaan samojen asioiden äärellä!

omat verkostot vahvistuneet ja laajentuneet

konkreettiset mallit ja ideat

ammatillinen vertaistuki
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jatkuu…

käytännön välineitä ja avauksia omaan työhön

laajentanut ymmärrystä ja tuonut uusia näkökulmia

paljon eri näkökulmia – mitä on menossa jne

ymmärrystä arjesta ja siitä mitä kentällä tapahtuu…

tietoa siitä mitä muualla tapahtuu

yhteistä näkemystä kohden

paikallisten kehittämistoimien jäsentymistä

erilaisia näkökulmia asioihin

virikkeitä ”ajatusmyssyyn”

hyvän ja huonon jakaminen eri kuntien välillä

uudet toimintamallit

verkostoitumista (olisi voinut olla laajemminkin)

hyviä toimintamalleja

verkoston laajeneminen yli kuntarajojen + järjestöt

verkostoja ja suhteita

verkostoitumista

verkostot

Susanna Raivio 
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toiveita muutosagentille / kunta-agentille 

tarkoituksen mukaisia yhteisiä kokoontumisia

verkostojen ylläpito

suuntaviivojen näyttämistä ja vastuunkantamista suuresta kuvasta

yhteiset materiaalipankit

yhteiset koulutukset, kehittämispäivät ajoittain (ajankohtaiset teemat)

jalkautuminen kuntiin, keskustelut ja sparraus

varhaisen puuttumisen resurssien vahvistaminen

lasten ja nuorten aseman vahvistaminen jatkossakin

linkkinä toimiminen verkostossa

koulutuksia ajankohtaisista teemoista

eri verkostojen yhteistyö – tieto mitä tehdään, hyödyttääkö minua?

tiedottaminen asioiden etenemisestä

tiedon ja informaation jakamista, säännöllisesti työn jatkumisesta. 

Susanna Raivio 
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jatkuu…

tietoa SOTEn etenemisestä

huomaa hyvä ja vastaavat pitäisi valtakunnallistaa

2. asteen huomioiminen vahvemmin (vanhemmat nuoret)

huomioitava se, että pienillä paikkakunnilla asiat eivät toimi samalla tavalla kuin isoissa kaupungeissa!

tiedotus 2. astellee, miss mennään näissä asioissa!

tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen kaikessa kasvatustyössä (myös vapaa-aika& harrastustoiminta)

erilaisten yhteistyömuotojen mahdollisuuksien näkyväksi tekeminen

2. aste jossakin muodossa / edustuksessa mukaan tuleviinkin ryhmiin!

toivottavasti nuoriso/ 2. astetta ei unohdeta (pienistä eskarilaisista kasvaa nuoria, joilla erilaisia haasteita, mutta myös jo opitut mallit, kokemukset hän tuo mukanaan –
ei ole oma saareke

Susanna Raivio 



Miten tästä

eteenpäin? 



Yhteinen kattaus 2019 - Miten muutos jatkuu 
Pirkanmaalla?

Titta Pelttari, LAPE-muutosagentti
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Pirkanmaalla tehtävä LAPE-työ vuonna 2019

Maakunnan ja kuntien LAPE-ryhmien työ jatkuu myös vuonna 2019.

Vuonna 2019 kehittämistyön painopiste siirtyy kuntiin.

• Kunnat ovat tehneet/tekevät paikallisen suunnitelman LAPE-
hankkeen aikana yhteisesti työstettyjen toimintamallien 
käyttöönotosta, juurruttamisesta ja levittämisestä.

• Eri kuntien kesken on pidetty/pidetään yhteisiä tapaamisia, joissa 
kunnat esittelevät toisilleen ensi vuoden työn suunnitelmia. 
Tilaisuuksissa käydään keskustelua tarpeista vuoden 2019 
työskentelylle. 

Maakunnan LAPE-ryhmässä tehtiin alustavaa suunnitelmaa 
19.11.2018 yhteisen kehittämistyön kärjiksi vuodelle 2019.

LAPE-muutosagentti jatkaa työtä myös vuonna 2019. Kunta-agentti 
palkataan Tampereen kaupungille. Hänen työkenttänään Pirkanmaa, 
Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa.

Titta Pelttari
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Pirkanmaalla tehtävä LAPE-työ vuonna 2019

Jo tiedossa oleva yhteinen työ: 

• Lapset puheeksi – koulutusten jatkuminen ja työn koordinointi.

• Perhekeskusagenttiverkoston työskentely (perhekeskus, vanhemmuuden tuki ja 
kohtaamispaikkatoiminta).

• SyTy! -systeemisen toimintamallin käyttöönotto- ja juurruttamishanke.

• Päihteitä käyttävien äitien palvelut –projekti
Päiväperholle myönnetty valtionavustus vuosille 2018-2019.

• Maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman työstäminen.

• Nuorisoikäisten ja heidän perheidensä kanssa tehtävän työn kehittäminen.

• Perus- ja erityistason palvelujen välisen yhteistyön kehittäminen.

• LAPE-muutosakatemiatyöskentely päätöksentekijöille ja johdolle.

• Sivistys- ja sote-johdon yhteiset talvi- ja kesäpäivät 2019.

Yhteinen työskentely, jossa koordinointivastuu otettu järjestöön, kuntaan tai valtiolle:

• Ero-, parisuhde- ja maahanmuuttajapalvelujen kehittäminen.

• Maakunnallinen nepsy-kehittämistyö.

Lasten ja perheiden palvelujen sote-valmistelu

• Sovittava työnjaot ja keskinäisen tiedon jakamisen kanavat.
Titta Pelttari
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Pirkanmaalla tehtävä LAPE-työ vuonna 2019

Tulevasta kehittämistyöstä alustavasti sovittua: 

• Kunnat, PSHP, järjestöt ja seurakunnat nimeävät henkilöt 
maakunnallisiin kehittämisryhmiin. 

• Kokoontumisia järjestetään tarpeen mukaisesti (pääsääntö, että 
tapaamisia tulee olemaan harvemmin kuin mitä hankeaikana 
kehittämisryhmillä on ollut).

• Mukana nimetyt yhdyshenkilöt, LAPE-muutosagentti, kunta-agentti 
ja sovitut muut tahot.

• Tapaamisista tehdään kooste ja esitykset maakunnan ja kuntien 
LAPE-ryhmiin.  

Titta Pelttari
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Kansallinen tuki vuodelle 2019

Kansallinen rahoitus maakunnissa tehtävän työn tueksi: 

• LAPE-muutosagenttien työ jatkuu jokaisessa maakunnassa.

• Kunta-agentti palkataan viiteen suurimpaan kuntaan. 

Pirkanmaan kunta-agentin palkkaa Tampereen kaupunki. 

• Työkenttänä Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Etelä-Pohjanmaa. 

Jokaiseen maakuntaan tarjotaan LAPE-muutosakatemiatapaamisten sarja. 

• Työskentely suunnataan ensisijaisesti päätöksentekijöille ja johdolle. 

• Kunta-agentti ja LAPE-muutosagentti osallistuvat työskentelyn 
suunnitteluun ja toteutukseen.

Kansallinen työ maakunnissa tehtävän työn tukena:

• Kansallinen lapsistrategiatyö.

• Yksi lapsi – yksi tilannekuvatyöryhmän työ.

• SyTy! - systeemisen toimintamallin käyttöönotto- ja juurruttamishanke.

• Maakunnallisten perhekeskusyhteyshenkilöiden kansallinen työskentely.

Titta Pelttari



Poimintoja kuntien siltaamissuunnitelmista

varhaiskasvatuksen osalta

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Varhaisen tuen kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa (esim. käytänteiden mallintaminen, kiusaamisen ehkäisy, 
tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen, opiskeluhuoltopalveluiden kehittäminen

Talousarvion tavoitteissa varhaiskasvatukselle ja esi- ja 
perusopetukselle on asetettu tavoite tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
mallien käyttöön jokaisessa ryhmässä.

Kiusaamisenehkäisyn työkaluja päivitetään.

Koulutusta mallin juurruttamiseksi varhaiskasvatuksen henkilöstölle 
(aloitettu jo).

Kiusaamisen selvittämisen malli otetaan Orivedellä perusopetuksen 
oppilaitoksissa sekä Oriveden lukiossa käyttöön syyslukukaudella 
2018 niin, että se esitellään ensin henkilökunnalle ja tämän jälkeen 
oppilaille ja huoltajille.

Syvennetään tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistyötä, 
huoltajien osallisuus huomioiden.

Jaetaan osaamista ja kokemusta. Uudet työntekijät koulutetaan 
toimintamalliin.

Ohjelman konkretisointi viemällä se käytäntöön, yhteistyötapaaminen 
16.4.2019.
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Varhaisen tuen kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa (esim. käytänteiden mallintaminen, kiusaamisen ehkäisy, tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen, opiskeluhuoltopalveluiden kehittäminen

Toteutus systemaattiseksi.

Perusopetus:

2019 keväällä analysoidaan kokemuksia toimintamalleista sekä linjataan mahdolliset 
kehittämistoimenpiteet. Hyväksi koetut toimintamallit juurrutetaan oppilaitosten 
toimintakulttuuriin.

Tietoisuuden lisääminen toimintamalleista:

Yhtenäinen hyvinvoinnin, kasvun ja opin polku: yhteinen kieli ja toimintatavat 
varhaiskasvatuksen ja opetuksen toimintaympäristöissä liittyen tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja kiusaamisen ehkäisyyn
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Varhaisen tuen kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa (esim. käytänteiden mallintaminen, kiusaamisen ehkäisy, 
tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen, opiskeluhuoltopalveluiden kehittäminen

- Hankkeen etenemistä arvioidaan edelleen Ylä-Pirkanmaan 
ryhmässä

Täsmennetään ja kuntakohtaisesti mietitään tarkemmat 
toimintamallit (erilaiset resurssit, puitteet yms.)

- Kunnan sisäiset yhteistyöpalaverit toiminnan arvioimiseksi ja 
yhteistyön kehittämiseksi 

- Kunnan sisäinen tiedottaminen kaikille asianosaisille 
(lapsiperheiden kanssa työskentelevät)

Jelppi-mallin laajentaminen, mielenterveystyön ja poissaolojen 
puutumisen mallin seuranta

Yhteiset kokoontumiset pilotin myötä jatkuvat hankkeen päätyttyä. 
Tavoitteena tehdä jatkossakin vastaavaa yhteistyötä 
toimintatapojen yhtenäistämiseksi

Kehitetään kouluyhteisöohjaajatyötä edelleen

Koulukohtainen rakenteiden kehittäminen  ja vakiinnuttaminen

Koulu- ja päiväkotikohtaiset toimintamallit.
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Kasvatuskumppanuus ja vanhemmuuden tukeminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa - siltaamissuunnitelmista
poimittua

Arviointilomakkeen käyttöönotto varhaiskasvatuksessa.

Esiopetuksen siirtymä yhteistyön vuosikellon mukainen toiminta.

Nuorisotyö voi viedä valmistuvaa tunne- ja vuorovaikutustaitojen –
mallia osaltaan pakettia alueen järjestöille ja ylläpitää 
vuoropuhelua. Tarjota koululle yhteistyötä. Huom. 
Kouluyhteisöohjaaja.

Mahdollisuus laajentaa koulutusta, omat kouluttajat.

Kehitetään osallisuutta vahvistavaa toimintaa edelleen.

Kasvatus- ja perheneuvolan psykologien tukea pilotoidaan 
muutamassa päiväkodissa.

Tarpeellista kirkastaa perhetyöntekijän tehtävänkuvaa koululta 
tehtävässä työssä, jotta kaikilla lapsen kanssa toimivilla on 
yhteinen käsitys työn tavoitteista. 
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Kohtaamispaikka - suunnitelmat

Ei vaadi lisäresurssia, mikäli toiminta jatkuu syyskauden 2018 
mukaisesti. Onnistuu kerran viikossa Vilppulan alueella. 

Suunnitellaan vastaavaa ryhmää Mäntän alueelle ja pohditaan 
mahdollisuutta myös Kolhossa.

Suunnitellaan koulukeskuksen, Kirkonkylän koulun ja Soljan 
lastentalon mahdollisuuksia moniammatilliseen toimintaan.

Avoimen päiväkodin toiminnalle tehdään toimintasuunnitelma. 
Toiminnan ja arvioinnin tekee avoimen päiväkodin moniammatillinen 
ryhmä (skr, perhetyö, varhaiskasvatus, MLL).

Avoimen kerhotoiminnan suunnittelu moniammatillisella yhteistyöllä.

Avoimen varhaiskasvatuksen kehittäminen.

Veskan toiminnan kehittäminen. 

Vintin toiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen.

Nuolialan koulussa järjestetään moniammatillista toimintaa syksystä 
2019 alkaen.

> Lisää > alatunniste: lisää oma nimi
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Pirkanmaan LAPE 
vuonna 2019

Minkä asiakasryhmien/teemojen osalta
tulisi tehdä maakunnallista kehittämistyötä?

Toiveita LAPE-muutosagentin ja kunta-
agentin työlle.



Titta Pelttari

titta.pelttari@pirkanmaa.fi

Hanna Harju-Virtanen

Hanna.harju-virtanen@tampere.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke

mailto:titta.pelttari@pirkanmaa.fi
mailto:Hanna.harju-virtanen@tampere.fi




SUSANNA RAIVIO
susanna.raivio@ylojarvi.fi

Puh. 040 660 2180

www.lapepirkanmaa.fi

YHTEYSTIEDOT
Varhaiskasvatus lapsen 
hyvinvoinnin tukena
- projektikoordinaattorit

mailto:susanna.raivio@ylojarvi.fi

