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Pasi Parkkila 2016

POHJOIS-
POHJANMAA
- 30 jäsenkuntaa
- 411 052 as.
- 11 as / km2

- Oulu 201 525 as.

- Hailuoto 993 as.
- Maa-ala 35 862 km2 

= 12 % Suomesta

-Ikärakenne, 
sairastavuus  
ja kustannukset 
vaihtelevat

voimakkaasti





KUUSAMO

TAIVALKOSKI

Terveyskeskus tai terveysasema, ei vuodeosastoa 

YLIVIESKA

SIEVI

NIVALA

HAAPA-
JÄRVI

PYHÄNTÄ

PYHÄJÄRVI
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P-P shp:n sairaala

Terveyskeskussairaala (esh + vuodeosasto)

Terveyskeskus (vuodeosasto)
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Terveydenhuollon kuntayhtymät ja vastaavat:

Raahe

Kallio

Helmi


Pattijoki

3 561 as.

SIIKA-
JOKI

Kuivaniemi+

Oulunsalo

HAAPAVESI


Piippola

Kestilä
Pulkkila

SIIKALATVA

KEMPELE
MUHOS



Oulunkaari


UTAJÄRVI

Selänne


+KALAJOKI

ALAVIESKA

MERIJÄRVI

OULAINEN


KÄRSÄMÄKI

LIMINKA
LUMIJOKI

 TYRNÄVÄ


VAALA

Oulu 

Yli-ii
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Ylikiiminki

+
Kiiminki

OULU

Haukipudas

RAAHE

+ Simo

+ Reisjärvi

Kalajoki

+
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TAUSTAA KATKERILLE KOKEMUKSILLE

• HYVINVOINTIKOULUN KEHITTÄMINEN 2012-2016
 Hyvinvointikoulua on kehitetty Kiimingissä yhtä aikaa kuntaliitoksen, 

organisaatiomuutoksien, palveluverkkoselvitysten ja -ratkaisujen, OPS –
prosessin, oppilashuollon lakimuutosten, koulun laajentamis- ja 
saneeraustoimien, pedagogisen kehittämisen ja tiimiorganisaation 
rakentamisen kanssa  



TAUSTAA  - KATKERIMMAT KOKEMUKSET 

• KAIKKI LANGAT EIVÄT PYSY OMISSA KÄSISSÄ

 Esimiehen tehtävä on olla yksinäinen sankari
 Kehittämisen kannalta on haitallista, jos työyhteisö saa liikaa tietoa 

asioista ja innostuu ideoimaan ja visioimaan
 Yhteistyöverkoston ja monialaisen toiminnan riskinä on ennen kaikkea 

johtamisen ajautuminen väistämättömiin vaikeuksiin



TAUSTAA - KATKERIMMAT KOKEMUKSET 

• KEHITTÄMISTYÖ EI PYSY IRRALLISENA JA 
KOMPAKTINA PAKETTINA

 Kaikki kehittäminen on tarkoitus tehdä irrallaan arjesta ja sen 
toimintakulttuurista

Olemassa olevat tarpeet ja hyvät toiminnot eivät saa olla lähtökohtia tai 
ohjata kehittämistyötä

 Lasten, nuorten, perheiden ja sidosryhmien tulee pysyä asiantuntijoiden 
työstä kaukana



TAUSTAA - MUUT KOKEMUKSET 

• KEHITTÄMISTYÖN TULOKSET EIVÄT ONNEKSI VAIKUTA ARKEEN

OULUN 
OMAHOIDON 
SYSTEEMISEN 
MUUTOKSEN 
KUVAUS (2007)



TAUSTAA - ARKIELÄMÄN KOKEMUKSET 

• HEI IHAN OIKEESTI, NÄINKÖ TÄMÄ MENEE?

 CASE Saara
 CASE Lastensuojeluilmoitus
 CASE Matti
 CASE Oppilaskunta



TAUSTAA – KOKEMUKSISTA TAVOITTEIKSI

• LAPE – työssä Pohjois-Pohjanmaalla

 Kaikki kehittämiskokonaisuudet muodostavat kokonaisuuden
 Varhaiskasvatus ja koulu keskiössä – mutta ei vain niiden henkilöstöjen 

tekemä työ
 Kasvu- ja kehitysympäristöihin rakentuva arjen tuki muodostaa ytimen
 Johtamisen ja organisoinnin rakenteita tarkastellaan hyvinvoinnista käsin



KATKERUUDESTA HUOLIMATTA - ETEENPÄIN 

MISTÄ MINÄ OLISIN HYÖTYNYT?
 Vertaistuesta ja kehittämiskumppaneista

 Ideoista, aihioista, kokemuksista…

 Valmiista koulutuksista, työpajoista, suunnitteluavusta

 Kunnan ja maakunnan tason johtamisesta, toimintamalleista ja 
palveluohjauksesta, yhteisestä hyvinvointialustasta

 Työyhteisölle suunnatusta infosta / materiaaleista / käytännön esimerkeistä

Muutosvalmennuksesta ja johtamisen kehittämisestä



MITEN JA MILLÄ AJATUKSILLA OLEMME 
LÄHTENEET LIIKKEELLE LAPSEN, NUOREN JA 
PERHEEN HYVINVOINNIN TUKEMISESSA 
KOULUJEN JA VARHAISKASVATUKSEN 
OSALTA? 



POHJATEORIAT JA KÄYTETYT MALLIT

Positiivinen pedagogiikka

Lapset puheeksi - toimintamalli

MLL:n Perheverkko 

Liikkuva koulu

Oppilaiden hyvinvointi koulussa, Koulujen hyvinvointiprofiilit 
(Konu, Rimpelä)

Useat THL:n tutkimukset, artikkelit, toimintamallit ja suositukset

Lastensuojeluilmoitukseen ja sen prosessiin liittyvät tekijät



HYVINVOINTI KAIKEN TOIMINNAN PERUSTAKSI 

HYVINVOINTI ON JO OLEMASSA OLEVA KESKEINEN 
TAVOITE KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä

 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat ja – kertomukset tärkeässä 
roolissa kunnan strategiatyössä ja toiminnassa

OPS ja VASU painottavat voimakkaasti hyvinvointia

Opiskeluhuolto lakisääteistä ja tavoitteellista

 Järjestöjen ja kolmannen sektorin rooleja hyödynnetty



HYVINVOINTI KAIKEN TOIMINNAN PERUSTAKSI 

HYVINVOINTI ON YHTEISTÄ HYVINVOINTIA
 Pahoinvointi helposti todennettavissa

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on arjen toimintaa

 Korjaavat toimet ovat vain osa hyvinvointityötä

 Hyvinvointia ei voi kukaan tuoda tai yksinoikeudella omistaa

 Yhteisten tavoitteiden muodostaminen ja määrittely tärkeää

Muodostuuko yhteinen hyvinvointi

1 + 1 + 1 + 0   vai 1 * 1 * 1 * 0  



HYTE – TYÖN TOTEUTTAMISESTA PERUSPALVELUISSA 

• VARHAISKASVATUS JA KOULU HYVINVOINTIYHTEISÖNÄ

- Olemassa oleva rakenne, johon on hyvä ja tarpeellista rakentaa HYTE:ä

- Henkilöstön jaksamista ja osaamista tulee tukea

- Yksilön ja perheen kannalta ”oikea” palveluympäristö

• PALVELUVERKKO JA YHTEISTYÖ

- Yhteiset tavoitteet pohjautuvat tarpeisiin ja mahdollisuuksiin

- Toimijat näkevät ”yhteisen lapsen” 

- Konsultaatiot ja arjen todellisuuden jakaminen 

• JOHTAMINEN JA TIETOPOHJA

- Etsitään mahdollisuuksia, toimivuutta ja rohkeutta

- Hyödynnetään kokemuksia ja arjen ääniä



OPPILAIDEN MIELIPITEIDEN HUOMIOINTI KOULUN 
KEHITTÄMISTYÖSSÄ

OPPILAIDEN MIELIPITEITÄ 
HUOMIOIDAAN KOULUN 
KEHITTÄMISTYÖSSÄ.

OPPILAAT VOIVAT 
VAIKUTTAA HEITÄ 
KOSKEVIIN PÄÄTÖKSIIN. 

PERUSOPETUS, 8. ja 9. luokkalaiset  

Oulu Espoo Tampere



17.2.2017 Tuomo Lukkari





17.2.2017 Tuomo Lukkari

KUNTA 10 – TUTKIMUS 
1/2017



KOHTI MUUTOSTA HYKY-PROSESSIN KAUTTA

• MITÄ MUUTOKSIA ON TARPEEN TEHDÄ?

 Kuka tai ketkä määrittelevät muutokset?

 Miten muutoksilla saadaan arki toimivammaksi?

• MITEN MUUTOKSET TOTEUTETAAN?

 Luovutaanko vanhasta, kehitetäänkö uutta, 
parannetaanko entistä, kopioidaanko muilta…? 



MUUTOKSEN HAHMOTTAMINEN

MITEN ARJEN KÄYTÄNTEIDEN PITÄISI MUUTTUA?

Kumppaneita, osaamista ja apua 

Nopeampaa ja tarkoituksenmukaisempaa tukea

Jaettua ja yhdessä muodostettua hyvinvointia

organisaatiokeskeisistä toimintamalleista luopumista

oman profession uudelleen hahmottamista

luottamista, jakamista ja arviointia



MUUTOKSEN HAHMOTTAMINEN

MITEN ARJEN KOKEMUKSIEN PITÄISI MUUTTUA?

Minä olen arvokas ja minulla on hyvä olla

Tiedän, miten voin vaikuttaa omaan ja muiden 
hyvinvointiin ja siihen luodaan mahdollisuuksia

Yhteisössä huomioidaan ja tiedetään tilanteeni ja tarpeeni 

Turvallisuus ja viihtyvyys lisääntyvät

Kohtaamisen kokemukset kannattelevia



KOHTI HYVINVOIVAA 

YHTEISÖÄ

.



AJATTELE JOTAKIN LÄHEISTÄSI, JOTA ARVOSTAT

MIETI, MITEN HALUAISIT OSOITTAA ARVOSTUKSESI.

 KERRO VIERUSTOVERILLESI, MITÄ AJATTELIT.

Todellisuutta minä vertaan todellisuuteen,
unta uneen.
Sinua en uskalla verrata,
en katoavaisiin, en katoamattomiin,
kun ilmestyt minulle
niin kuin kuka tahansa voi ilmestyä kadun hälinässä,
pari kastepisaraa hiuksissasi
unen ja aamun rajalla.

-Lassi Nummi-



TOTEUTA AJATUKSESI. TEE HYVÄÄ. VÄLITÄ.



MITÄ HYVINVOINTI ON?

MITÄ HYVINVOINNIN 
EDISTÄMINEN ON?

MITÄ HYVINVOINTI ON 
YHTEISÖLLE?



Mitä hyvinvointi tarkoittaa?

Mistä hyvinvointi koostuu?

Mitä hyvinvoinnin tekijöitä löytyy

- fyysisistä toimintaympäristöistä

- toimintatavoista ja käytänteistä

- sosiaalisuudesta ja ryhmädynamiikasta

- osallisuudesta ja valinnan mahdollisuuksista

- toisista ihmisistä ja kohtaamisista

- liikunnasta ja yhdessä tekemisestä



PROMOOTIONAALINEN

yhteisöllinen oppilashuolto 

fyysisen ja psyykkisen toimintakykyisyyden edistäminen

aktiivisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien luominen

PREVENTIONAALINEN

toimiva terveydenhuolto

moniammatillinen yhteistyöverkosto

yksilöllinen oppilashuolto



Henkilöstön hyvinvointi √

Toimivat pelisäännöt – myös lasten tasolla √

Vaikuttaminen ja osallisuus √

Kohtaaminen vs. kohtaamattomuus √

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus √

Toimiva ja kehittävä johtaminen √

Perustehtävän hahmottaminen √





HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

- Vaatii suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta 

- Ilmapiiri ja hyvä johtaminen korostuu

- Yhteistyö toimijoiden välillä

- Kehityskeskustelut ja ”tsek pointit”

- Hyvinvointisuunnitelmat

- Varhainen välittäminen

- Arjen apu ja tuki



HYVINVOINTIAJATTELUN EDISTÄMINEN

- Oppilaiden, huoltajien, henkilöstön, yhteisöjen, 
yhteistyökumppaneiden ja omakohtaisesti

- Tavoitteiden luominen kaikilla em. tasoilla

- Säännölliset ideoinnit ja keskustelut hyvinvoinnista eri 
foorumeista

- Konkreettiset hyvinvointiteot (esim. hyvinvointituokiot, 
rentoutumiset, kampanjat jne)



 Millä tavalla 
lasten ja 
perheiden 
palvelut ovat 
parantuneet tai 
ovat helpommin 
saavutettavissa?

 Miten 
kehittämisen 
tulokset näkyvät 
arjessa?

 KONSULTAATIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

- Terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi ja lastensuojelun työntekijä 
pitävät kerran kahdessa viikossa konsultaatiota henkilökunnan 
huoneessa 

- Keskustelua, neuvontaa ja jatkosta sopimista 

- Soittoaikoja huoltajille



HYVINVOINTIVIIKKO

- Ensimmäinen Hyvinvointiviikko järjestettiin 
ensimmäisen kerran henkilökunnan toimesta – nyt 
alueellisesti

- Hyvinvointiviikon tavoitteena nostaa esiin hyvinvointia, 
siihen liittyviä tekijöitä ja mahdollisuuksia –
toteuttamistavat hyvin moninaisia

- Hyvinvointiviikoilla toimintaa eri yksiköissä ja 
koordinoidusti toteutettuja yhteistyömuotoja



HYVINVOINTIVIIKKO
- Kaikki toiminta lähtee yhdessä tekemisestä – suunnittelusta lähtien lapset, 

perheet, ikäihmiset ja alueen toimijat mukana  

- Hyvinvointiviikkojen teemoja

45/2014 Liikutaan yhdessä

12/2015 Hyvinvointimessut

38/2015 Sinä olet arvokas – kohtaaminen ja vuorovaikutus

14/2016 Tekee mieli oppia – uudet ja vanhat taidot POP UP!

40/2016 Välitä! –Yhdessä ilman ikärajaa

14/2017 Hyvinvointivaltio 100 vuotta



HYVINVOINTIVIIKKO
- Alueen toimijoiden yhteinen hyvinvointifoorumi

- Yhdessä tekeminen laajenee viikkojen kautta koko kalenterivuodelle

- Antaa mahdollisuuksia toteuttaa sekä yhteisiä että oman yksikön 
tason tilaisuuksia ja painotuksia

- Aktivoi lapsia, aikuisia ja ikäihmisiä

- Sopii luontevasti OPS:n ja VASU:n tavoitteisiin ja monialaisten 
oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen



- kuntien, alueiden, yksiköiden, toimintakulttuurien ja mahdollisuuksien erot 
voidaan huomioida?

- olemassa olevat hyvät käytänteet, toiminnot ja vahvuudet tulevat osaksi prosessia?

- toimijoiden rooleja,  yhdyspintoja, asiakkuuksia ja palveluverkkoa tarkastelemalla 
saadaan aikaan yhteisä tavoitteita ja koordinaatiota?

- osallisuutta, aktiivisuutta ja yhdessä tekemistä voidaan lisätä ja hyödyntää arjessa –
ja myös kehitämisessä?

- johtamisella ja organisoinnilla tuetaan ja mahdollistetaan hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen työtä – myös tulevia muutoksia silmällä pitäen? 

- Voidaan turvata myös eri toimijoiden ja palvelujen sisällöllinen kehittäminen?



HYVINVOIVA KASVUYHTEISÖ – KOLME KESKEISTÄ ELEMENTTIÄ

HYVINVOIVASSA KASVUYHTEISÖSSÄ YMMÄRRETÄÄN JA EDISTETÄÄN
• KASVUYMPÄRISTÖJÄ LAPSEN HYVINVOINNILLE JA KEHITYKSELLE

• OSALLISUUTTA JA AKTIIVISUUTTA
• ALUEEN YHTEISTOIMINTAA JA KOLLEGIAALISTA TUKEA

• OPPILASHUOLLON KÄYTÄNTEITÄ
• JOHTAMISEN RAKENTEITA JA MONIALAISTA TYÖTÄ

PALVELU-
VERKKO

YHTEISÖLLINEN 
OPPILAS-
HUOLTO

HYVINVOINTI-
ARKI

KOULUN 
TOIMIJOIDEN 
TEHTÄVÄT

OSALLISUU-
DEN TASOT

PÄÄTÖKSEN-
TEKO



Aloitusseminaari 12.10., Oulu

Muutoksen johtaminen, hyvinvointi vaka
–yksikössä, koulussa tai oppilaitoksessa
-> eväitä kehittämistyön käynnistämiselle

Sivistysjohtajat, rehtorit, vaka –johtajat,
Muut asiasta kiinnostuneet toimijat

Väliseminaari
24.4., Oulu

Hyvinvoivan kasvuyhteisön sisältöjen 
tueksi mm. positiivinen pedagogiikka 
(Kaisa Vuorinen), sisältö täsmentyy

Päätösseminaari
loppuvuosi 2018

Maakunnallisen hyvinvointikoulun 
työmallin ja rakenteiden esittely, 
Hyvät käytännöt esiin,  toiminnan 
juurruttaminen, suunnittelu kesken.

Hyvinvoiva kasvuyhteisö -mallin kehittämisprosessi

Muutosjohtamisen koulutus alueilla, kesto x
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Työpaja 1, syys 2017
Kehittämisen  johtaminen   

Miten sisällytämme 
kehittämistyön yksikön 
arkeen ja vahvistamme 
yhdessä tekemisen 
kulttuuria?

Työpaja 2, talvi 2018
Huoltajat ja oppilaat 
aktiiviesti osallistumaan 
hyvinvointiarjen  
suunnitteluun ja 
toteutukseen

Mitä hyvinvointi
koulussamme, vaka-
yksikössämme tai 
oppilaitoksessamme on?
Miten sitä yhdessä
edistämme?

Työpaja 3, kevät 2018
Palvelu –ja perhekes-
kusverkko sekä 3. sektori 
kumppaneina

Miten palveluverkko tukee 
hyvinvointia? Millaisin 
käytännöin turvataan 
palvelujen sujuva saanti?
Miten vastaamme yhdessä 
lasten, nuorten ja 
perheiden tarpeisiin?

Työpaja 4, syys 2018
Yhteisöllinen
oppilashuolto ja vaka:n
hyvinvointityö on 
yhteinen tehtävä

Miten toteutamme
yhteisöllistä
oppilahuoltoa/hyvin-
vointityötä, jotta se 
edistää hyvinvointiarkea?

Työpaja 5, talvi 2018
Hyvinvointi yhteisenä
tavoitteena

Miten toimimme, jotta
alueen toimijat
muodostavat perheiden
hyvinvointia tukevan
verkoston?
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Yksikkökohtaista hyvinvointia edistävää toimintaa ja asennoitumista osana normaalia arkea



Työpaja1: Kehittämisen johtaminen

1.2.2018 40Etunimi Sukunimi

Miten sisällytämme kehittämistyön yksikön arkeen ja vahvistamme yhdessä tekemisen kulttuuria?

Tavoite:
- Yhteinen käsitys rakenteista ja käytännöistä vahvistuu, yhdessä tekemisen kulttuuri 

toimii, esimiesten tuki, ohjaus ja vastuu vahvistuvat
- Työhyvinvointi lisääntyy

Sisältö:
- Hyky-käsitteen merkitys meidän kasvuyhteisössä, rakenteissa ja suunnitelmissa (OPS, VASU)
- Kuvataan hyvinvointityön nykytila kasvuyhteisössä
- Määritellään ketä hyky-prosessi koskee ja prosessin etenemisen stepit
- Määritellään kuka prosessin omistaa, johtaminen, vastuut
- Tiedolla johtaminen (mitä hyvinvointitietoa on käytettävissä, tarvitaanko kerätä uutta tietoa?)
- Työhyvinvointi hyky-prosessissa 
- Sovitaan jatkotyöstä 
- Sovitaan Hyky-prosessin arvioinnista (mm. kevyt väliarvio prosessin etenemisestä)

Osallistujat:
Johtajat, esimiehet 



Työpaja2: Huoltajat ja oppilaat aktiivisesti 
osallistumaan hyvinvointiarjen suunnitteluun ja 

toteutukseen

1.2.2018 41Etunimi Sukunimi

Miten edistämme yhdessä hyvinvointia koulussamme, varhaiskasvatusyksikössämme tai oppilaitoksessamme ?

Tavoite: 
- Huoltajien ja lasten/nuorten osallisuus vahvistuu
- Asiakaslähtöisyys palveluissa kasvaa
- Tietoon perustuva suunnittelu vahvistuu

Sisältö:
- Määritetään osallisuus eri toimijoiden näkökulmasta (lasten/nuorten näkökulma, huoltajien jne.)
- Laaditaan osallisuuden suunnitelma (vuosikello)

Osallistujat:
Johtajat, rehtorit, 
yksikön vastuuhenkilöt, 
oppilaat, huoltajat



Työpaja3: Palvelu- ja perhekeskusverkko sekä 3. 
sektori kumppaneina

1.2.2018 42Etunimi Sukunimi

Miten palveluverkko tukee hyvinvointia? Millaisin käytännöin turvataan palvelujen sujuva saanti?
Miten vastaamme yhdessä lasten, nuorten ja perheiden tarpeisiin?

Tavoite: 
- Sujuvat lasten ja perheiden palvelujen yhdyspinnat  ja palveluohjaus lapsen/nuoren 

kasvuympäristöissä
- Kumppanuudet vahvistavat arjen varhaisen ja oikea-aikaisen tuen ja avun 
- Kolmannen sektorin toimijat aktiivisesti mukana palveluverkossa ja toiminnassaSis

Sisältö:
- Nykytilan kartoitus, vahvuudet/haasteet
- Yhdyspintojen määrittäminen ja palveluprosessien kuvaaminen

- palveluohjaus
- perhekeskus
- oppilashuolto
- yhteisten foorumien määrittäminen (esim. lapsen kasvun tuen ryhmä ym. Vast.)

- Käytetään tutkimukseen ja kokemukseen perustuvia vaikuttavia menetelmiä; esim. Lapset puheeksi -> toimivien 
käytäntöjen/työmenetelmien tarkistus, tarpeen mukaisesti uusien käyttöönotto (Tuen polku- toimintamallin käyttöönotto)

- Kumppanuudet ja niiden varmistaminen (sopimuksellisuus) 
- Juurtumisen varmistaminen (sovitaan tiedottamisesta ym)
- Omavalvonta/arviointi 

Osallistujat: rehtorit+ päiväkotien 
johtajat, HV-palvelut, 
oppilashuolto, sos.työ, koulun 
hlökunta, 3 sektori, muut 
paikalliset toimijat



Työpaja4: Yhteisöllinen oppilashuolto ja 
varhaiskasvatuksen hyvinvointityö

1.2.2018 43Etunimi Sukunimi

Miten toteutamme yhteisöllistä oppilashuoltoa/varhaiskasvatuksen hyvinvointityötä, jotta se edistää arjen hyvinvointia 
kasvuyhteisössä?

Tavoite: 
- yhteisöllinen oppilashuolto/varhaiskasvatuksen tuen suunnitelmat toimivat
- hyvinvointiarki

-

Sisältö:
- nykytilan kuvaus
- vahvuudet/haasteet
- käsitteiden avaaminen
- toimijoiden roolien avaaminen
- toimintasuunnitelman/ vuosikellon laatiminen
- juurtumisen varmistaminen
- arviointi

Osallistujat:
koulun/vakan edustus, 
oppilashuolto, 
oppilasedustus



Työpaja 5: Hyvinvointi yhteisenä tavoitteena

1.2.2018 44Etunimi Sukunimi

Miten toimimme, jotta alueen toimijat muodostavat perheiden hyvinvointia tukevan verkoston? 

Tavoite: 
- Hyvinvoiva kasvuyhteisö – alueen toimijat muodostavat perheiden hyvinvointia tukevan 

verkoston
- Hyvinvointiajattelu, yhdessä tekeminen ja osallisuus vahvistuvat
- Vuorovaikutus, ihmisyys ja kohtaaminen nousevat keskiöön

Sisältö:
- Summaus tehdystä työstä
- Koko prosessin juurtumisen varmistaminen
- Seuranta ja arviointi (pitkällä aikajänteellä)

Osallistujat: rehtorit, 
johtajat, vastuuopettajat, 
oppilashuolto, kunnan
muut toimijta, vanhemmat, 
oppilaat



MITÄ TYÖPAJAT JA KEHITTÄMINEN TUOTTAVAT?

 Kunnallisia, alueellisia ja paikallisia YHTEISIÄ suunnitelmia

 Hyvinvoinnin johtamisen ja organisoinnin rakenteita

 Palveluohjauksen ja yhteistoiminnan sujuvoittamista

Osallisuuden ja aktiivisuuden lisääntymistä

Mahdollisuuksia, uusia toimintamalleja, lisääntynyttä synergiaa

Muutoksen johtamisen hallintaa

 Päiväkotien ja koulujen arjen toimivuutta

 Valmiutta sote- ja maakuntauudistukseen



ETEENPÄIN

MITEN HYKY – PROSESSI ETENEE – KOULUN/ PÄIVÄKODIN 
ARJESSA?
 Kehittämistyössä hyödynnetään normaaleja palavereja, tiimityötä, koulutuspäiviä 

ja olemassa olevaa organisaatiota 

 HYKY on aina prosessi – tuloksiakin pitää saavuttaa

 Työyhteisö määrittelee kehittämisen kärjet, tarpeet ja tavoitteet

 Työpajat, koulutukset, tuki ja ohjaus sovitetaan tarpeiden mukaan

 Prosessi on osa työyhteisön toimintakulttuuria ja sen kehittämistä

ALUEKOORDINAATTOREIDEN JA MUUTOSAGENTIN AVULLA SUUNNITELLAAN,  
TUETAAN JA TOTEUTETAAN PROSESSIA.



ETEENPÄIN

MITÄ HYKY – PROSESSI ANTAA JA VAATII?
 Johtamisessa ja suunnittelussa hyvinvointiasiat painottuvat 
 Hyvinvointiajattelun jäsentyminen vaatii yhteistä pohdintaa
 Prosessissa oleellista yhteisyys ja yhdessä tekeminen – myös lasten, nuorten ja 

perheiden osalta 
 HYTE – työ saa esiin osaamista, ideoita ja toimijoita, joita ei tiedetty olevankaan
 Prosessissa voi lähteä liikkeelle arjen ratkaisuista ja edetä tarpeiden ja 

mahdollisuuksien mukaan laajempiin kokonaisuuksiin
 Liikkeelle lähteminen vaatii vain yhden askeleen

ALUEKOORDINAATTOREIDEN JA MUUTOSAGENTIN AVULLA SUUNNITELLAAN,  
TUETAAN JA TOTEUTETAAN PROSESSIA.



MIKSI MUKAAN?

Henkilökunnan jaksaminen ja sen tukeminen

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

Avun ja tuen saanti monipuolisemmin, 
tarkoituksenmukaisemmin, nopeammin ja paremmin 
ennakoiden 



TOTEUMAT

Kunnista 23/30 osallistuu HYKY -prosessiin

12/23 kunnista osallistuvat kaikki varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen yksiköt sekä muutamia toisen asteen 
oppilaitoksia  mukana noin 90 työyhteisöä

Kaikissa osallistuvissa kunnissa mukana myös sote-toimijoita, 
järjestöjä, hankkeita ja muuta kunnan väkeä

Osassa kunnista mukana myös seurakuntia, urheiluseuroja, 
osallisuusryhmiä, 



YKSI YHTEINEN TEHTÄVÄ: 

KESKITTÄÄ VOIMAVARAT, OSAAMINEN JA TUKI 
SIIHEN, ETTÄ KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN IHMISET 
JAKSAISIVAT JA HEILLÄ OLISI AIKAA KYSYÄ: MITÄ 
SINULLE KUULUU?



MAINOSPUHEEN LOPUKSI



MINKÄLAISTA HAHMOTTAMISTA 
VAADITAAN?
MITEN TOIMINTA JA UUDISTUKSET 
MAHDOLLISTETAAN?





Tehtävän kuvaus: xxxxx koulu on noin 750 oppilaan yhtenäiskoulu. Etsimme 
joukkoomme 4. luokan luokanopettajaa opettajatiimiin, joka suunnittelee ja toteuttaa 
yhdessä 4.luokkalaisten opetusta. 

Lisäksi katsotaan eduksi innostus ja mahdollisuus toimia musiikkiluokkalaisten musiikin 
opettajana ja musiikkiluokkatoiminnan kehittäjänä yhteistyössä toisen musiikin 
opettajan kanssa. 

xxxxx koululle on leimallista yhteisöllisyyden rakentaminen ja yhteisiin päämääriin 
sitoutuminen. Halu kehittää koulua on mukana niin strategian suunnittelussa kuin arjen 
toiminnassa. 

Lukuvuoden 2017-2018 alusta xxxxx koulu lähtee voimakkaasti yhteisopettajuuteen ja 
monimuotoisiin oppimisympäristöihin. Keskiöön nostetaan yhteinen oppiminen, 
henkilökohtaiset oppimispolut ja opettajien yhteistyö.

Mikäli haluat olla mukana uudistamassa suomalaista peruskoulua, suunnitella ja tehdä 
työtä yhdessä kollegoidesi kanssa ja hakea uusia tapoja oppimiseen, olisi luonteva 
työpaikkasi xxxxx koulu.

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä 13.10.2017 



OPETTAJAN AIKAPERSPEKTIIVI

 3 TUNTIA YHTEISSUUNNITTELUA
 20-30 TUNTIA OPETUSTA
 1 TUNTI ERITYISTEHTÄVIÄ
 2-8 TUNTIA VALMISTELUA JA 

OHEISTYÖTÄ

• PALJONKO TYÖSTÄSI ON SELLAISTA, ETTÄ KOET TEKEVÄSI TÄRKEITÄ 
JA OIKEITA ASIOITA?

• VOIKO AJANKÄYTTÖ KERTOA MYÖS ARVOISTAMME?



OPETTAJAN AIKAPERSPEKTIIVI

 MINKÄ VERRAN KÄYTÄMME AIKAAMME
- Oppilaiden itsetuntemuksen tukemiseen
- Oppilaiden mielenterveyden edistämiseen
- Työkaverin huolien jakamiseen
- Työyhteisön kehittämiseen
- Johtajan arvostelemiseen
• PALJONKO TYÖSTÄSI ON SELLAISTA, ETTÄ KOET TEKEVÄSI TÄRKEITÄ JA 

OIKEITA ASIOITA?

• VOIKO AJANKÄYTTÖ KERTOA MYÖS ARVOISTAMME?



MUUTOKSET VAATIVAT ROHKEUTTA

Roolit ja professiot väistämättömästi tarkasteluun

Rakenteet eivät olekaan ratkaisuja

Toiminta lähtee ihmisistä ja heidän tarpeistaan

Tiedonsiirron ongelmista, salassapidosta, resurssipulasta ja 
vastuualueista tulee vain tekosyitä



• Hyvinvoiva kasvuyhteisö - kehittämiskokonaisuus

• Johtoryhmätyö 

• LAPE-kokonaisuuksien valtakunnallinen kehittäminen

POHJOIS-
POHJANMAA

• Kohti lapsiystävällistä kuntaa - arvoseminaari

• Alueellinen kehittämisryhmä

• Tutor-opettajahanke

• Nuorten LAPE: ammatillinen toinen aste

JOKILAAKSOJEN 
LÄNTINEN ALUE

• Lapsiystävällisyys kaupunkistrategiassa

• Valtuustoseminaari Lapsiystävällinen Raahe:

• Lapsiystävällinen budjetointi, päätöksenteko ja palveluiden järjestäminen

• Lasten ja perheiden hyvinvointi talousarvion tavoitteissa

• LAPE-vastuuhenkilöt valtuustossa ja lautakunnassa

• OHJAAMO-hanke

• Opinnäytetyöt vanhemmuuden tukemisesta ja HYKY-prosessista

RAAHEN 
KAUPUNKI



YHTEENVETOA

• HYVINVOINTIA EDISTETÄÄN KOULUSSA JA 
VARHAISKASVATUKSESSA

- Yhteisön omilla toimilla ja osallisuudella

- Oppilashuollon keinoilla

- Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden avulla

- Kolmannen sektorin (ja perhekeskuksen) yhteistyöllä

- YHTEISELLÄ TEKEMISELLÄ



YHTEENVETOA

SUOMEEN EI PITÄISI RAKENTAA 
ENÄÄ YHTÄÄN UUTTA KOULUA.



LOPUKSI

Ehkä lapsi katsoessaan 
minuun
näkee sen lapsen joka
joskus olin.

Ja on kuin olisin jotakin
saanut anteeksi.

-Risto Rasa-



JOHTAMISEN TYÖPAJA



JOHTAMISEN TYÖPAJA

TÄSSÄ TYÖPAJASSA ON KAKSI TEEMAA:

1.HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN 
TYÖYHTEISÖSSÄ 

2.JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 



ORIENTAATIO

• MITKÄ OVAT MIELESTÄSI 

- KOLME ENITEN AIKAA VIEVÄÄ TEHTÄVÄÄSI?

- KOLME SINUN VAHVUUTTASI?



HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TOIMINTA

Hyvinvointia edistävä toiminta on läpileikkaavaa ja pitkäjänteistä. 

Se kohdistuu

• henkilöstöön    tyhy-toiminta, kehityskeskustelut

• työympäristöön   pedagoginen kehittäminen, välineet

• työyhteisöön   toimintakulttuurin kehittäminen, pelisäännöt

• työprosesseihin  yhteistyö, tuen polut

• johtamiseen  vuorovaikutus, ilmapiiri

• fyysiseen toimintaympäristöön  terveydelliset olot, viihtyisyys

KUKA? 
MILLOIN?
KENELLE?
MIKSI?



TYÖHYVINVOINNIN RAKENTUMINEN

Luthans F., Youssef C.M. & Avolio 
B.J:.2007. Psychological Capital. 
Developing the Human Competitive 
Edge. New York: Oxford University 
Press.



JOHTAMISEN TYÖPAJA

• JOHTAMISEN HAASTEET

- Mitkä asiat tai tilanteet ovat sinulle haasteellisimpia?

- Miten johtamisen haasteet ovat muuttuneet viime 
vuosina?

- Mikä on mielestäsi suurin haaste yhteensovittavassa
johtamisessa? (hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä?)



JOHTAMISEN TYÖPAJA

• OSA-ALUEET JA SUUNNITTELU

- Mitä asioita kannattaisi / pitäisi kehittää, muuttaa tai 
parantaa

JOHTAMISESSA – ORGANISAATIOSSA – TYÖYHTEISÖSSÄ – TYÖSSÄ

niin että lasten, nuorten ja henkilöstön hyvinvointi paranisi? 



• MITEN OPPILASHUOLTOA TULISI JOHTAA?

- Yksilöllinen oppilashuolto

- Yhteisöllinen oppilashuolto

- Toimijoiden roolit ja osallistuminen

- Suunnittelu ja arviointi



JOHTAMISEN MENESTYSTARINAT

• Minkälaisella johtamisella

- Johtaja menestyy?

- Koulu / päiväkoti menestyy?

- Kunta menestyy?

- Lapsi ja nuori menestyy?



JATKO-ORIENTAATIO

1. MITEN VIEN ASIOITA/TERVEISIÄ TYÖYHTEISÖÖNI?
2. MITÄ ASIOITA ALETAAN LAITTAA KUNTOON?
3. MITÄ APUA JA TUKEA ON SAATAVILLA?


