
Kaikki mukaan! Tiedosta toimintaan.
Pääkaupunkiseudun kouluterveyskysely- seminaari 2018



Espoo
Asukasluvultaan Suomen

toiseksi suurin kaupunki
278 000 asukasta

Kaupunki muodostuu viidestä
nopeasti kasvavasta
kaupunkikeskuksesta

Tervetuloa



Kouluterveystutkimuksen mukaan täällä Espoossa
suurin osa oppilasta ja opiskelijoista voi hyvin, he
pitävät koulusta, heillä on harrastus ja ainakin yksi
ystävä

Perusopetus yli 31 000
oppilasta
Lukiokoulutus yli 5200
opiskelijaa
Ammatillinen koulutus Omniassa
noin 5000 opiskelijaa



Huolena on hyvinvointierojen
kasvu ja haittojen
kasaantuminen.
Moni eri kulttuurista
Espooseen muuttanut
oppilas oli kokenut
yksinäisyyttä ja kiusaamista,
vaikka koulukiusaaminen
ilmiönä oli vähentynyt.
Syrjivä kiusaaminen vapaa-
aikana ja somessa tuli
selvästi esille.



Kouluterveystutkimus
tehtiin nyt myös
4. ja 5. –luokkalaisille

huoltajineen
yläkoulun, lukion ja

ammatillisen
koulutuksen lisäksi



Kaikki mukaan!
Tiedosta toimintaan.
Hyvinvointitiedolla
johtaminen



Lasten ja nuorten hyvinvointityön yhteen
sovittavan johtamisen rakenne Espoossa

Lasten ja nuorten hyvinvointityön johtoryhmä

Pohjois- ja
Keski-Espoo Leppävaara

Matinkylä-
Olari ja
Tapiola

Espoonlahti

Ruotsin-
kielinen
lasten ja
nuorten
hyvin-

vointiryhmä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä

Asiantuntijaryhmä

Lasten ja nuorten alueelliset hyvinvointiryhmät + ruotsinkielinen ryhmä

Yhteen sovitettavat johtamisen rakenteet
Lasten ja nuorten kanssa toimivat tahot kaupungin eri alueilla: perhe- ja sosiaalipalvelut,

varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, nuorisotoimi, kulttuuripalvelut,
terveyspalvelut, seurakunnat, kolmannen sektorin toimijat

OHJAAMO
Toisen
asteen
ryhmä



Tiedosta toimintaa!
Myös koulujen
toimintakulttuuri,
pedagogiikka ja oppilaiden
vapaa-ajan  harrastaminen
ovat tärkeitä asioita
hyvinvoinnille!



HTE

HTE-OHJAUSRYHMÄ

ASIANTUNTIJARYHMÄ

NEUVOTTELUKUNNAT, NEUVOSTOT, VERKOSTOT

KAUPUNKITASOINEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LAPSET JA
NUORET TYÖIKÄISET IKÄIHMISET

PALVELUT

KAUPUNGIN JOHTORYHMÄ Espoo tarina

Hyvinvoinnin edistämisen
kaupunkitasoinen ohjaus

Toimialojen
tuloskortit ja
käyttö-
suunnitelmat
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Tulevaisuuden kunta



Hyvinvointisuunnitelman ja
hyvinvointitiedon käyttö
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Kouluterveystutkimuksen tulokset laajasti
käyttöön!



Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja
nuorten hyvinvoinnin tukena –
kehittämiskokonaisuus

Lapsen paras – Yhdessä enemmän
Pääkaupunkiseudun lapsi- ja
perhepalveluiden muutosohjelma

Merja von Schantz/12.01.2018

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimup6LjJPLAhVGP5oKHbMRDbgQjRwIBw&url=http://www.espoo.fi/fi-FI/Paivahoito_ja_koulutus/Perusopetus/Opiskelu_peruskoulussa/Kieli_ja_kulttuuriryhmien_opetus/Oman_aidinkielen_opetus&psig=AFQjCNE2TMuKyoUiSCPIAVC56mUMaqyxSQ&ust=1456495836232857


Pks
perhekeskusryhmä

pj. Mirja Varis
Kehittämis-

koordinaattori, Vantaa

Espoon
perhekeskusryhmä
pj.  Raija Vanhatalo

50% työpanos Elina
Palojärvi

Espoon opiskeluhuolto –
kehittämisryhmä

pj. Merja von Schantz

Kehittämiskoordinaattori,
Terhi Pippuri,

kehittämissuunnittelija
Kati Wilska-Seemer

Lapen osioiden yhteensovittaminen
Esimerkkinä LAPE -hankkeen organisoituminen pääkaupunkiseudulla ja Espoossa

Pääkaupunkiseudun Lape- ohjausryhmä pj. Anna Cantell-Forsbom

Espoon Lape –ryhmä pj. Marja-Leena Remes

Espoon erityispalvelut -
ryhmä,

pj. Mari Ahlström

50% työpanos Leena
Wilen

Pks opiskeluhuolto -
ryhmä

pj. Kaisu Toivonen
Kehittämis-

koordinaattori, Espoo

Pks erityispalvelut -
ryhmä

pj. Saila Nummikoski
Kehittämis-

koordinaattori, Helsinki

Vanhemmuus, parisuhde,
eroauttaminen -alatyöryhmä

pj. Piia Niemi-Mustonen
Merja von Schantz/12.01.2018



Yhteensovittava työskentely ja toimintatapa

Universaalit palvelut,
100%

Vaativa taso 1%

Erityispalvelut/Lastensuojelu,
vaikeavammaiset, kehitysvammahuolto,
erikoissairaanhoito 10 %

Monitoimijainen
arviointi ja
toimintatapa

Perustason
jatkumollinen tuki:
neuvola,
varhaiskasvatus,
koulu, matalan
kynnyksen
kohtaamispaikat…

Varhaisen tuen palvelut ja
erityinen tuki:  perhesosiaalityö,
aikuissosiaalityö,
pene…(kohdennettuja palveluja)
20-30%



Tehdään
hyvinvointijohtamisen

loikka !

Kiitos ja antoisaa
seminaaria!



ILONaiheita

• Suurin osa lapsista ja nuorista on tyytyväisiä
elämäänsä, pitävät koulusta ja harrastavat jotakin
kerran viikossa.

• Alakoululaisista lähes kaikilla on yksi hyvä kaveri ja
he tulevat hyvin toimeen koulukavereiden kanssa

• Raittiiden nuorten osuus on lisääntynyt, tupakointi
on vähentynyt ja keskusteluyhteys vanhempiin on
parantunut.

• Suuri osa lapsista ja nuorista kokee olevansa
tärkeä osa lähiympäristöä
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HUOLENaiheita

• Hyvinvointierot näkyvät edelleen lasten, nuorten ja
perheiden arjessa. Enemmistö voi hyvin, mutta pienelle
osalle on kasaantunut hyvinvointia vaarantavia tekijöitä.

• Kiusaaminen, yksinäisyys ja huonoksi koettu terveys
myös näkyi selvimmin ulkomaalaistaustaisten lasten ja
nuorten sekä toimintarajoitteisten nuorten arjessa.

• ”Koulukiusaaminen” oli aikaisempiin vuosiin nähden
vähentynyt, mutta uutena kysymyksenä syrjivä
kiusaaminen koulussa ja vapaa-ajalla oli huolestuttavan
yleistä.
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