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Matalan kynnyksen palvelujen verkostoiminen 
Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 
Projektisuunnitelman tiivistelmä 31.8.2016 
 
Projektissa keskitytään varhaiskasvatus-, koulu- ja oppilaitosympäristöihin ja -yhteisöihin lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin varmistajina. Kehittämistyöllä tuetaan lasten ja nuorten arjen 
kehitysympäristöjä tekemään sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista opiskeluhuolto- ja 
hyvinvointityötä työtä tavoitteellisemmin ja vaikuttavammin. Lasten ja nuorten sekä vanhempien 
osallisuutta vahvistetaan arjen hyvinvointityössä. Yksilökohtaiset palvelut järjestetään lapsi- ja 
nuorisolähtöisesti, mikä käytännössä edellyttää lasten ja nuorten vahvaa osallistumista palvelujen 
suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Kehittämistyö koskee varhaiskasvatusta, esi- ja 
perusopetusta sekä nuorisoasteen lukiokoulutusta ja ammatillista peruskoulutusta.  
 
Tavoitteena on myös valmistautua sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tuottamaan lasten, 
nuorten ja perheiden palvelujen toimintaympäristön muutokseen. Tätä tukee yhteistyörakenteiden 
vahvistaminen maakunnan vastuulle siirtyvien sote-palveluiden sekä tulevaisuuden kunnan 
sivistyspalveluiden välillä. Opiskeluhuoltopalvelujen järjestämisvastuun siirtyminen maakuntiin 
mahdollistaisi niiden järjestämisen ja tuottamisen yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena ja entistä 
asiakaslähtöisemmin. Samalla tarjoutuisi mahdollisuus kehittää työmuotoja ja yhdessä tekemisen 
tapoja siten, että erityispalveluja voidaan tarjota laajemmin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, 
koulussa ja oppilaitoksissa yhdessä perhekeskuksen, erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun kanssa.   
 
LAPE-ohjelman periaatteita (osallisuus, lapsen oikeudet ja lapsen etu, voimavarojen vahvistaminen, 
lapsi-, nuori- ja perhelähtöisyys, perheiden monimuotoisuus) konkretisoidaan. Niiden mukaisesti 
kehittämistyössä edistetään ammatillisen auttamisen toimintatapaa, jossa tunnistetaan yksilöiden 
erilaisuus. Tämä pitää sisällään maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten tarpeiden 
huomioimisen sekä tarvittavan erityisen tuen järjestämisen mm. vammaisille ja pitkäaikaisesti 
sairaille.  
 
Ammatillisen auttamisen painopistettä siirretään hyvinvointia edistävään, ennalta ehkäisevään, 
yksilöitä ja yhteisöjä vahvistavaan suuntaan.  Yhteisöön ja yksilöön kohdistuvalla työllä 
vahvistetaan lasten ja nuorten normaalia kehitystä ja hyvinvointia suojaavia tekijöitä kuten hyviä 
tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja muita vahvuuksia. Kaikessa kehittämistyössä ja uusissa 
työtavoissa arvostetaan lapsen ja nuoren omaa toimijuutta sekä lapsen kokemusta ja tietoa.  
 
 Tavoitteet 

• varhaiskasvatus-, koulu- ja oppilaitosympäristöt ja -yhteisöt ovat hyvinvointia vahvistavia ja 
yhteisöllinen työ on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Hyvinvoiva yhteisö ja ympäristö 
tukevat yksittäisten lasten ja nuorten hyvinvointia ja pystyvät tarjoamaan korjaavia 
kokemuksia niille, joiden kodin kehitysympäristössä on hyvinvointia heikentäviä tekijöitä. 
Hyvä kehitysympäristö ja -yhteisö eivät milloinkaan aiheuta tai lisää pahoinvointia vaan 
tukevat lasten, nuorten ja perheiden olemassa olevia voimavaroja ja auttaa heitä löytämään 
omat vahvuutensa sekä tarjoaa osallisuuden kokemuksia jokaiselle.  
 

   
 



   2(2) 
 
 
 
 

• hyvinvointia vahvistetaan yksilöllisesti lapsen tai nuoren tarpeisiin räätälöidyn työn ja 
palvelujen avulla.  Hyvä yksilöllinen työ on ehkäisevää, helposti saavutettavissa, laadukasta 
sekä lapsi- tai nuorilähtöistä. Lisäksi tarjolla on varhaista tukea oikea-aikaisesti ja 
tarvittaessa monialaisesti. Intensiivisempää tukea ja hoitoa tarjotaan varhaiskasvatukseen, 
esiopetukseen, kouluun ja oppilaitoksiin jalkautuvina palveluina ja perustason toimijoita 
tuetaan konsultaatioilla. 
  

Toimenpiteet 
 

Vahvistetaan yhteisöllistä hyvinvointityötä sekä kehitetään sen sisältöjä ja toimintatapoja  
• Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintakulttuuria vahvistetaan ja kehitetään yhteisöllisen 

opiskeluhuoltotyön käytänteitä esiopetuksesta lähtien. Samoin tavoittein vahvistetaan 
varhaiskasvatuksen hyvinvointityötä.  

• Vahvistetaan toimintaa ja aikuisten sitoutumista kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi. 
Tuetaan kaverisuhteita sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, 
koulussa ja oppilaitoksissa. 

• Edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaa vapaa-ajan toimintaa ja tuetaan mahdollisuuksia 
tasapuoliseen harrastamiseen.  

• Tuetaan vanhempia kasvatustehtävässä varhaiskasvatuksessa sekä kouluissa ja oppilaitoksissa. 
Suunnitellaan tukimuodot yhdessä vanhempien kanssa. 

• Laaditaan oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän hyvä valtakunnallinen työskentelymalli 
kouluasteittain, esiopetus mukaan lukien. 

 
Yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöjä syvennetään ja toimintatapoja kehitetään 

• Järjestetään opiskeluhuoltopalvelut lapsi- ja nuorilähtöisenä kokonaisuutena, joka jatkossa voisi 
tarjota lapsille ja nuorille peruspalveluja myös somaattisen ja psyykkisen terveyden pulmissa.  

• Kehitetään erityistason palvelujen, opiskeluhuoltopalvelujen ja koulun yhteistyökäytänteitä 
vastaamaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tarpeisiin. 

• Varmistetaan yksilökohtaisen opiskeluhuollon lain mukaiset toimintatavat  
• Mallinnetaan esiopetuksen yksilökohtainen opiskeluhuolto 
• Mallinnetaan varhaiskasvatus-, esiopetus-, koulu- ja oppilaitosympäristöön sopivia varhaisen tuen ja 

hoidon käytänteitä (ml. yhteinen työ perhekeskuksen, erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun kanssa). 
Näihin kuuluvat erityisesti toimet mielenterveysongelmien varhaiseksi tunnistamiseksi ja niiden 
hoitamiseksi. 

 
Kehitetään valtakunnallisesti sähköisiä palveluja ja menetelmiä sekä tuetaan niiden käyttöönottoa 
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, koulujen ja oppilaitosten hyvinvointityön tueksi 

Esimerkkejä ovat nettiterapiat/mielenterveystalo, koulun hyvinvointimittari ja sähköiset 
esitietolomakkeet koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon.  

 
Tunnistetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen työhön liittyviä osaamistarpeita ja 
järjestetään tarvittavaa koulutusta. 
 
Toteutetaan maakuntakohtaiset pilotit, joissa kehitetään useamman kunnan alueella 
varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten yhteisöllistä ja yksilökohtaista työtä. 
Työskentelyyn liitetään kunnan opiskeluhuollon ohjausryhmät kunnissa. 
 
Lisätiedot:   Jussi Pihkala/OKM jussi.pihkala@minedu.fi 
 Marke Hietanen-Peltola/THL marke.hietanen-peltola@thl.fi 
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