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LASTEN JA NUORTEN HUOMIOINTI YHDYSKUNTASUUNNITTELUSSA

VARHAISKASVATUS

VARHAISKASVATUKSEN TAVOITTEENA
(VARHAISKASVATUSLAKI 2 A §)
edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista
kasvua, terveyttä ja hyvinvointia;
tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä oppimista ja
koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista;
toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön
perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa
myönteiset oppimiskokemukset;
varmistaa kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen
varhaiskasvatusympäristö;
turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät
vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä;
antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet
varhaiskasvatukseen, edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa
valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin
kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa;
jatkuu

VARHAISKASVATUKSEN TAVOITTEENA
(VARHAISKASVATUSLAKI 2 A §)
tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista
tukea varhaiskasvatuksessa tarpeen ilmettyä tarvittaessa monialaisessa
yhteistyössä;
kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen
toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja
kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan
jäsenyyteen;
varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään
koskeviin asioihin;
toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan
kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta
huoltajaa kasvatustyössä.

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN
PERUSTEET 1.8.2017 ALKAEN
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvoperustan
yleisperiaatteet
l

lapsen edun ensisijaisuus

l

lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun

l

lapsen mielipiteen huomioon ottaminen

l

yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus

l

lapsen syrjintäkielto

VARHAISKASVATUKSEN
TOIMINTAMUODOT KUOPIOSSA
Kuopiossa päivähoitoa tarjotaan kunnallisissa ja yksityisissä päiväkotija perhepäivähoitopaikoissa.
l

Päiväkotihoito on ryhmissä järjestettävää varhaiskasvatusta.
Ryhmien koot vaihtelevat lasten iän mukaan.
l Ilta- ja vuorohoitoa järjestetään niiden perheiden lapsille, jotka
sitä vanhempien työn tai opiskelun vuoksi tarvitsevat.

l

Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa
varhaiskasvatusta

l

Avoimet päiväkodit ja kerhot on tarkoitettu kotihoidossa oleville
päivähoitoikäisille lapsille. Avointen varhaiskasvatuspalveluiden
toiminta on maksutonta.

l

Tilapäishoito on maksullista ja se on tarkoitettu kotona hoidossa
oleville alle kouluikäisille lapsille. Tilapäishoito ei vaikuta
kotihoidontuen maksamiseen.

VARHAISKASVATUS ITSESSÄÄN TUKEE
LAPSEN KASVUA, KEHITYSTÄ JA OPPIMISTA
l

Lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen
liittyvät tarpeet.

l

Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella edistetään lapsen
kehitystä, oppimista ja hyvinvointia

l

Tuki rakentuu
lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaamisesta
yhteisöllisistä ja oppimisympäristöihin liittyvistä ratkaisuista, joita ovat
pedagogiset järjestelyt esim. varhaiskasvatuksen erityisopettajan
tuki, lapsikohtainen ohjaaminen, erityisten apuvälineiden sekä
tieto- ja viestintäteknologian käyttö, kielen ja kommunikoinnin
tukeminen (esim. viittomin, kuvin)
rakenteelliset järjestelyt esim. ryhmän lapsimäärän
pienentäminen, henkilöstön mitoitukseen tai rakenteeseen
liittyvät ratkaisut (esim. avustajaresurssi)
hyvinvointia tukevat järjestelyt esim. sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä kuntoutuksen asiantuntijoiden antama
ohjaus ja konsultaatio

l

Lapsen tarvitsema tuki kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan
yhdessä vanhempien, henkilöstön ja mahdollisten muiden
yhteistyötahojen kanssa.

MONIALAINEN YHTEISTYÖ
VARHAISKASVATUKSESSA
l Monialaista yhteistyötä lastenneuvolan,
lastensuojelun, kasvatus- ja perheneuvolan ja
muiden sosiaalitoimen palvelujen kanssa ohjaa
lapsen edun ensisijaisuus.
l Monialainen yhteistyö toteutetaan ensisijaisesti
huoltajan suostumuksella.
l Yhteistyötä tehtäessä noudatetaan tietojen
antoa ja salassapitoa koskevia säännöksiä.

TOIMINTAA OHJAAVIA JA LASTEN
HYVINVOINTIA TUKEVIA KÄYTÄNTÖJÄ
KUOPION VARHAISKASVATUKSESSA
l

Varhaiskasvatustoiminnan painopistealueina 20162019 ovat lasten osallisuus ja leikki

l

Lasten hyvinvointia tukevat työmenetelmät
(pienryhmätyöskentely, erilaiset tunnekasvatusta
tukevat menetelmät )

l

Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma

l

Yhteistyökäytännöt muiden lasten kanssa
työskentelevien kanssa
l

Esim. varhaiskasvatuspalveluiden, neuvolan ja
lapsiperheiden sosiaalityön yhteistyösopimus,
koulupsykologien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien
yhteistyösopimus, päivähoito lastensuojelun avohuollon
tukitoimena –prosessikuvaus

l

Pienet lapset liikkeelle - asiakirja ja -toimintamalli

l

Sapere-ruokakasvatusmenetelmä

ESIOPETUS, PERUSOPETUS,
TOINEN ASTE JA
KORKEAKOULUT

ESI- JA PERUSOPETUS,
LUKIOKOULUTUS , TOINEN ASTE
JA KORKEAKOULU
Esiopetus
https://www.kuopio.fi/fi/esiopetus
Perusopetus:
https://www.kuopio.fi/fi/tervetuloa-peruskouluun
Lukiokoulutus:
https://www.kuopio.fi/fi/opiskelu-lukiossa
Toisen asteen ammatillinen koulutus
https://www.kuopio.fi/muu-koulutus
Korkeakoulutus
https://www.kuopio.fi/muu-koulutus

ESI- JA PERUSOPETUKSEN JA
LUKIOKOULUTUKSEN ARVOPOHJA
l

Kuopion perusopetuksen ja lukiokoulutuksen arvopohja perustuu
opetussuunnitelmien perusteissa kuvattuihin arvoihin, Kuopion
kaupungin strategian arvoihin, huoltajille tehtyyn arvokyselyyn sekä
perusopetuksen, lukiokoulutuksen, varhaiskasvatuksen,
nuorisopalveluiden, kasvun ja oppimisen tuen henkilöstön ja kasvun ja
oppimisen lautakunnan yhteiseen arvopohdintaan.

l

Vastuullinen kasvatus ja opetus, kestävä elämäntapa, yhteisöllisyys ja
tasa-arvo ovat arvopohjana esiopetuksesta lukiokoulutukseen asti.

l

Vastuulliseen kasvatukseen ja opetukseen kuuluvat
asiakaslähtöisyys,
aikuisten kasvatusvastuun ja oikeuden
tunnustaminen,
oikeus hyvään opetukseen, kannustukseen ja
ilmaisuun sekä
henkilöstön avoin ja kunnioittava asenne.

PERUSOPETUKSEN JA
LUKIOKOULUTUKSEN ARVOPOHJA
l

Toiminnan lähtökohtana ovat kestävä elämäntapa ja sitoutumattomuus.

l

Yhteisöllisyyttä kuvaavat yhdessä tekeminen, keskinäinen välittäminen,
rohkeus, luovuus, luottamus, rehellisyys sekä oikeus iloon, erilaisuuteen ja
yhteisöön. Tasa-arvo sisältää relatiivisen arvoperustan, oppilaan
ainutlaatuisuuden, hyvinvoinnin, demokratian, ihmisyyden, sivistyksen
sekä kulttuurisen moninaisuuden rikkautena.

l

Arvokeskusteluja käydään säännöllisesti oppilaiden, huoltajien ja koulun
henkilöstön kesken. Keskusteluissa kiinnitetään erityistä huomiota
perusteissa kuvatun oppimiskäsityksen käytännön toteutukseen ja
oppilaan osuuteen omassa oppimisessaan.

l

Arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista arvioidaan
perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunarviointikyselyillä.

MUU KOULUTUS
l

Kuopion kaupungin ylläpitämien koulujen lisäksi Kuopiossa
toimii Itä-Suomen yliopisto, Snellman-kesäyliopisto, Savon
koulutuskuntayhtymän Savon ammattiopisto sekä Savoniaammattikorkeakoulu. Kuopiossa toimii lisäksi Humanistisen
ammattikorkeakoulun Kuopion yksikkö.

Avoin yliopisto ja ammattikorkeakoulu
Oppilaitokset
•UEF Avoin yliopisto
• Itä-Suomen yliopisto UEF
• Savonia-ammattikorkeakoulu
•Snellman-kesäyliopisto
• Savon ammattiopisto Sakky
•Savonia Avoin ammattikorkeakoulu
• Humanistinen ammattikorkeakoulu
• Ingmanedu Kulttuurialan ammattiopisto
• Pohjois-Savon opisto
• Kuopion talouskoulu
• Kuopion hierojakoulu
• Palvelualan opisto Kuopio
• Kuopion konservatorio
• Ammattiopisto Luovi
• Pelastusopisto

ESIOPETUS

ESIOPETUS
l

Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lasten
kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän
kokonaisuuden.

l

Esiopetuksen erityisenä tavoitteena on edistää yhteistyössä huoltajien
kanssa lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lasten
sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten
oppimiskokemusten avulla.

l

Kuopiossa esiopetukseen osallistuville lapsille järjestetään aamu- ja
iltapäivisin varhaiskasvatusta pääsääntöisesti lapsen
esiopetusryhmässä.

l

Huoltajat ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita toiminnan suunnittelussa,
toteuttamisessa ja arvioinnissa.

l

Kasvun ja oppimisen tuen sekä oppilashuollon järjestämisessä
tehdään tarvittaessa yhteistyötä monialaisesti.

l

Kunnallisten toimintayksiköiden lisäksi esiopetusta tarjoaa yksityiset
toimintayksiköt

PERUSOPETUS

KODIN JA KOULUN VÄLINEN
YHTEISTYÖ - PERUSOPETUS
l

Kodin ja koulun yhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko koulun
hyvinvointia ja turvallisuutta. Toimiva yhteistyö on avain
onnistuneen koulupolun rakentamiseen jokaiselle oppilaalle.

l

Yhteistyöllä pyritään yhteisöllisyyden ja
yhteisvastuullisuudenlisäämiseen.

l

Vanhemmille järjestetään mahdollisuuksia vaikuttaa koulun
kasvatustavoitteisiin ja osallistua koulun toiminnan arviointiin.
Yhteisesti sovittavia asioita voivat olla mm. tapakasvatuksen
tavoitteet, sääntöjen noudattaminen, poissaolojen seuranta ja
kotitehtävien suorittaminen.

l

Kaupungin peruskoulut on jaoteltu alakouluihin, yläkouluihin,
yhtenäiskouluihin ja erityiskouluihin.

KOULU LAPSEN JA NUOREN
HYVINVOINNIN TUKENA
l

Koulumatkat ja koulukuljetus
l https://www.kuopio.fi/fi/koulukuljetukset-ja-vaarallisetkoulumatkat

l

Kouluateria
l https://www.kuopio.fi/fi/kouluruokailu1

l

Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut
l https://www.kuopio.fi/fi/psykologit-ja-kuraattorit1

l

Kouluterveydenhuolto
l https://www.kuopio.fi/fi/kouluterveydenhuolto

l

Koulutapaturmien hoito
l https://www.kuopio.fi/fi/koulutapaturmat1

KOULUKIUSAAMISEN ENNALTAEHKÄISEMINEN JA
KOULUKIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN KUOPION
PERUSKOULUISSA
Linkki: Kiusaamisen ehkäiseminen ja kiusaamiseen puuttuminen
KOULUKIUSAAMISEN EHKÄISEMISEN
TOIMINTAMALLIT

KOULUKIUSAAMISEN PUUTTUMISEN
TOIMINTAMALLIT
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Friends

Kaverikioski

Kiitos
kaveruudelle

Huomaa
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AVEKKI
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Hankkeet

Yhteistyötahot

OPPIMISEN TUKI
PERUSOPETUKSESSA
l

Oppimisen tuessa käytetään aina ensisijaisesti koulun omia
tukitoimia, esimerkiksi opetuksen eriyttämistä, tukiopetusta,
koulunkäynnin ohjaajan tukea tai koulun erityisopettajan
oppituntien aikana antamaa opetusta.

l

Tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Yleinen
tuki on osa kaikkea kasvatusta, opetusta ja ohjausta. Opettaja
arvioi ja antaa palautetta oppilaittensa kehittymisestä ja
edistymisestä, havainnoi tuen tarpeita ja suunnittelee opetuksen
ja oppimisympäristön sekä mahdolliset tukitoimet. Perustana on
koko opetusryhmän voimavarojen ja oppilaiden välisen
vuorovaikutuksen hyödyntäminen.
Lisätietoa: https://www.kuopio.fi/fi/opiskelu-perusopetuksessa

KOULUN KERHOTOIMINTA
l

Kerhotoiminnan tehtävä on tukea ja monipuolistaa koulun
tarjoamaa opetusta, kartuttaa toimintaan liittyviä taitoja ja
valmiuksia sekä tarjota osallistujille myönteisiä
kokemuksia ja elämyksiä.

l

Kerhotoiminta on useimmiten sisällöltään
harrastustoimintaa esim. liikuntaan tai muihin taito- ja
taideaineisiin liittyvää.

l

Koulun järjestämä kerhotoiminta on oppilaalle
vapaaehtoista ja maksutonta. Lisäksi muut sidosryhmät,
esimerkiksi vanhempainyhdistykset, urheiluseurat,
seurakunnat, asukasyhdistykset ym. voivat ylläpitää
toimintaa oman varainhankinnan pohjalta.
l https://www.kuopio.fi/fi/koulun-kerhotoiminta
l MLL:n Kaveritoiminta

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA
l Iltapäivätoiminta on ohjattua vapaa-ajantoimintaa, joka
tukee kodin ja koulun kasvatustyötä.
l Kuopiossa perusopetuksen iltapäivätoimintaa
järjestetään lähes kaikilla alakouluilla tai niiden
läheisyydessä yhteistyössä palveluntuottajien kanssa.
Iltapäivätoimintaan järjestetään ensisijaisesti 1.
vuosiluokan ja erityisopetuksen oppilaille.
l https://www.kuopio.fi/fi/iltapaivatoiminta-ja-koulunkerhotoiminta

TOINEN ASTE: LUKIO JA
AMMATILLINEN KOULUTUS

KUOPION LUKIOKOULUTUS
l Lukiokoulutuksella on opetus- ja kasvatustehtävä.
Lukiokoulutuksen aikana opiskelija rakentaa
identiteettiään, ihmiskäsitystään,
maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä
paikkaansa maailmassa. Samalla opiskelija
kehittää suhdettaan menneisyyteen ja suuntautuu
tulevaisuuteen. Lukiokoulutus syventää opiskelijan
kiinnostusta tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä
kehittää valmiuksia työelämään ja työhön.
l Tietoa Kuopion lukiokoulutuksesta.

KODIN JA KOULUN VÄLINEN
YHTEISTYÖ - LUKIOKOULUTUS
Tärkein koulun yhteistyökumppani opiskelijan opiskelun ja
hyvinvoinnin tukemisessa ovat huoltajat. Koulu ja koti vastaavat
yhdessä nuoren kasvusta hyvään aikuisuuteen. Opiskelijan asioita
käsiteltäessä otetaan huomioon nuoren aikuisen itsenäistyminen ja
hänen oma vastuullisuutensa.
l

Huoltajien kanssa ollaan yhteydessä seuraavilla tavoilla:
l

Koulu järjestää vanhempainiltoja, joissa keskustellaan ja tiedotetaan opiskelijoiden
opintoihin ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Tarvittaessa järjestetään muita
tilaisuuksia, joissa huoltajat voivat perehtyä koulun toimintaan ja vaikuttaa siihen.

l

Opetussuunnitelmiin, opiskeluun ja koulun käytänteisiin liittyvistä asioista kerrotaan
opinto-oppaassa, joka on kaikkien tutustuttavissa koulujen verkkosivuilla. Opintojen
sujumisesta ja etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti. Ohjaussuunnitelmassa on
määritelty vastuut kodin ja koulun yhteistyöstä: ohjauksen työnjako.

l

Kodin ja koulun viestinnän välineenä toimii Wilma-järjestelmä. Joissakin opintoja ja
oppilashuoltoa koskevissa kysymyksissä yhteyksiä kotien kanssa hoidetaan
kirjeitse, puhelinyhteyksillä tai henkilökohtaisilla tapaamisilla.

OPPIMISEN TUKI – LUKIO
l

Oppimisen ja opiskelun tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja
opiskeluympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä opiskelijoiden yksilöllisiin
tarpeisiin vastaamista. Keskeisiä asioita ovat oppimisen esteettömyys,
oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen.

l

Lukiossa tukimuotoina voivat olla opetuksen eriyttäminen ja muut
pedagogiset ratkaisut, kurssien valintamahdollisuuksien hyödyntäminen,
monipuolinen opinto-ohjaus sekä erityisopettajan ja ryhmänohjaajan tuki.

l

Henkilökohtaista ohjausta tarjotaan läpi lukio-opintojen. Pääpaino
henkilökohtaisessa ohjauksessa on lukion oppimäärän suorittamiseen,
ylioppilaskirjoituksiin sekä jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan liittyvissä
teemoissa. Muita käsiteltäviä asioita voivat olla mm. opinto-ohjelman
muutokset, opiskeluvaikeudet, yksilökohtaiset opintosuunnitelmat sekä
elämäntilanteet. Jokaisella lukiolla on koulukohtainen ohjaussuunnitelma.

l

Kuopion lukioiden opetussuunnitelma LOPS2016 – luku 4: Opiskelijan ohjaus
ja tukeminen

LUKIOLAISEN HYVINVOINTI JA
TURVALLISUUS
l

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden
oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön
hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja
turvallisuudesta

l

Opiskelijoiden hyvinvointia tukevaa toimintaa lukioissa ovat myös
esimerkiksi
l

Ryhmänohjaus ja ryhmäyttäminen

l

Tutor- ja opiskelijakuntatoiminta

l

Leirit, retket, opintopiirit ja viikonlopputapahtumat

AMMATILLINEN KOULUTUS
l

Opiskelijalla on oikeus saada opiskeluhuollon palveluja opintojensa
tueksi

l

Opiskeluhuollon toimilla pyritään tukemaan yhteisöllistä ja
yksilöllistä hyvinvointia sekä edistämään terveellisen ja turvallisen
oppimisympäristön syntyä, edistämään mielenterveyttä ja
ehkäisemään syrjäytymistä sekä edistämään oppilaitosyhteisön
hyvinvointia.

l

Opiskelija saa psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä
opiskeluhuoltoa kotikunnastaan riippumatta

AMMATILLINEN KOULUTUS
l Perustehtävänämme on lisätä nuorten ja
aikuisten osaamista, vastata alueen
työelämän osaamistarpeisiin ja kehittää
alueen työelämää. Lisäksi edistämme
työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää.

AMMATILLINEN KOULUTUS
l

Ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa
opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä
valmiuksia itsenäiseen ammatinharjoittamiseen.

l

Perustutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri
tehtäviin sekä erikoistuneemman, työelämän vaatiman osaamisen yhdessä
tutkinnon osa-alueessa

l

VALMA, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu
peruskoulun suorittaneille nuorille ja aikuisille sekä maahanmuuttajille, joilla ei
ole toisen asteen koulutusta. Koulutuksen aikana perehdytään ammatillisiin
koulutusvaihtoehtoihin, pohditaan erilaisten ammattien ja työpaikkojen
ominaisuuksia sekä selkeytetään opiskelijan yksilöllisiä suunnitelmia.

l

TELMA, työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus antaa sairauden
tai vamman vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille heidän
henkilökohtaisten tavoitteidensa ja valmiuksiensa mukaista opetusta ja
ohjausta. Koulutuksen pääpaino on monipuolisissa arkielämän taitojen
opiskelussa.

OPISKELIJAN OHJAUS JA OPINTOJEN
TUKI AMMATILLISESSA
KOULUTUKSESSA
l

Opiskelijan ohjaus oppilaitoksessa on jatkuvaa, vuorovaikutteista
ja tavoitteellista toimintaa opiskelijan oppimisen, kasvun ja
kehityksen tueksi. Ohjaus on kaikkien oppilaitoksessa sekä
erilaisissa oppimisympäristöissä työskentelevien yhteistä työtä.
Ohjauksen keskeiset periaatteet on kuvattu oppilaitoksen
ohjaussuunnitelmassa ja ne noudattavat valtakunnallisia hyvän
ohjauksen kriteereitä.

l

Erityisopetuksen tavoitteena on antaa mahdollisuus kaikille
alueen nuorille kasvaa yhteiskunnan aktiivisiksi ja vastuullisiksi
jäseniksi. Tavoitteena on saada nuorille heidän kykyjensä
mukaan valmiudet ammattiin, työtoimintaan, jatko-opintoihin ja
hyvään itsenäiseen elämään. Erityisopetuksen käytänteet on
kuvattu oppilaitoksen erityisopetuksen järjestämistä koskevasta
suunnitelmasta.

l

Opiskelijan opas:
https://www.sakky.fi/nuorille/opiskelijalle/opiskelijan-opas

OPISKELUHUOLTO AMMATILLISESSA
KOULUTUKSESSA
l

Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisen, että
yksilökohtaisen opiskeluhuollon keinoin.

l

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria
ja toimia, joilla koko opiskeluyhteisössä edistetään opiskelijoiden
oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta,
vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön
terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Nämä elementit
ovat osa jokaisen työntekijän perustyötä.

l

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle
opiskelijalle annettavia opiskeluterveydenhuollonpalveluja,
opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista
yksilökohtaista opiskeluhuoltoa

l

Yhteisöllisen sekä yksilöllisen opiskeluhuollon toimenpiteet on
kuvattu oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnitelmassa

KODIN JA OPPILAITOKSEN VÄLINEN
YHTEISTYÖ AMMATILLISESSA
KOULUTUKSESSA
l

Opiskelun tukea ja opiskelijan hyvinvoinnin
tukemista toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja
hänen huoltajiensa kanssa. Opiskelijoiden
huoltajien ja vanhempien kanssa tehtävän
yhteistyön lähtökohtana on aikuistuvan nuoren ja
täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyyden ja oman
vastuullisuuden huomioon ottaminen sekä
huolenpito tukea tarvitsevasta opiskelijasta.
Yhteistyöllä tuetaan opiskelun edellytyksiä sekä
opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

l

Alaikäisten opiskelijoiden asioissa huoltajiin
pidetään tarvittaessa hyvin tiivistä yhteyttä.
Opiskelijan tultua täysi-ikäiseksi opiskelija käyttää
itsenäistä puhevaltaa itseään koskevissa asioissa.

KORKEAKOULUT

SAVONIA
AMMATTIKORKEAKOULU
• Savonia on monialainen ja käytännönläheinen
korkeakoulu. Se on yksi Suomen suurimmista ja
monipuolisimmista ammattikorkeakouluista.
Savonia kouluttaa osaajia kuudella eri
koulutusalalla. Koulutusyksiköt sijaitsevat
Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa.
• Savoniassa työ- ja opiskelukulttuuri ovat
luotettavuutta, yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta
arvostavia.
• Tietoa Savonia-ammattikorkeakoulusta.

OPISKELUHYVINVOINTI
AMMATTIKOREAKOULUSSA
•

•
•
•
•
•

Savoniassa opiskeluhyvinvointitoiminnan tavoitteena on
opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja
vahvistaminen opiskelussa, oppimisessa ja kehittymisessä
ammatilliseksi asiantuntijaksi. Opiskeluhyvinvointia tukevat palvelut
ovat opiskelijoiden käytössä opintojen ajan.
Opiskeluhyvinvoinnin palvelut: Tutustu videoon tästä
opinto-ohjaajat
opintopsykologi
opiskeluterveydenhuollon palvelut
seurakuntien oppilaitostyö
kriisitoiminta yllättävissä tilanteissa

OPISKELIJAN OHJAUS
•

•

•

•

•
•

Savonia-ammattikorkeakoulussa opiskelijan ohjaus on moniammatillista
yhteistyötä, jonka tavoitteena on opiskelijan asiantuntijuuden kehittyminen
ja opintojen sujuvan etenemisen varmistaminen.
Ohjaus on kokonaisvaltaista ja opiskelijalähtöistä. Kokonaisvaltaisuus
tarkoittaa sitä, että ohjauspedagoginen ajattelu on mukana kaikessa
koulutustoiminnassa. Opiskelija saa ohjausta opintojen kaikissa vaiheissa
opintojensa ja elämäntilanteensa edellyttämällä tavalla.
Perusajatuksena on, että opiskelija rakentaa itse omien opintojensa
kokonaisuuden, johon hän kykenee oikea-aikaisella ja oikein kohdistetulla
ohjauksella.
Opiskelijan polku on yksilöllinen, mutta siitä on tietyt yhteiset vaiheet:
hakuvaihe, opintojen aloitusvaihe, opintojen keskivaihe, opintojen
päättövaihe sekä ohjaus opintojen jälkeen.
Opiskeluhyvinvoinnin edistäminen sisältyy opintojen kaikkiin vaiheisiin.
Ohjausmenetelminä käytetään henkilökohtaista ohjausta, ohjausta pien- ja
suurryhmissä, vertaisohjausta sekä verkko- ja mobiiliohjausta.

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTITYÖRYHMÄT
JA VARHAINEN TUKI
AMMATTIKORKEAKOULUSSA
•

•

•

•

Savonian kaikissa koulutusyksiköissä toimii opiskelijoiden
hyvinvointityöryhmä. Työryhmä on moniammatillinen verkosto, jonka
tarkoituksena on edistää opiskeluhyvinvointia, etsiä kokonaisvaltaisia
ratkaisuja tukea tarvitsevien opiskelijoiden auttamiseksi sekä tukea
ohjaustyössä toimivien työtä. Työryhmän tehtävän pääpaino ja lähtökohta on
opiskeluhyvinvointia edistävässä ja opiskelun ongelmia ennaltaehkäisevässä
työssä. Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä toimii ja voi kokoontua kahdessa
erilaisessa roolissa:
1. Koulutusyksikön nimettynä, opiskeluhyvinvointia edistävänä
toimielimenä, joka kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran
lukukaudessa.
2. Tarvittaessa koolle kutsuttavana asiantuntijaverkostona, erilaisissa
varhaiseen puuttumiseen tai tukea tarvitsevien opiskelijoiden
auttamiseen liittyvissä kysymyksissä.
Varhaisen puuttumisen ja huolten esille ottamisen tavoitteena on tunnistaa
opiskelukykyä heikentävät tai uhkaavat tilanteet sekä etsiä korjaavia
ratkaisuja yhdessä opiskelijan, ammattikorkeakoulun ohjaushenkilöstön ja
tarvittaessa esimerkiksi opiskeluterveydenhuollon kanssa.

ERITYISTUKI JA ESTEETTÖMYYS
AMMATTIKORKEAKOULUSSA
•

Esteettömyydellä ammattikorkeakoulussa tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja
sosiaalisen ympäristön toteuttamista sellaiseksi, jossa jokainen
ominaisuuksistaan riippumatta voi toimia yhdenvertaisesti muiden kanssa.
Savonia on sitoutunut toiminnassaan edistämään esteetöntä
korkeakouluopiskelua.

•

Savoniassa opiskelija voi tietyin perustein hakea erityisjärjestelyjä
opintoihinsa. Näitä perusteita voivat olla esim. kuulo-, näkö- tai muu
aistivamma, erityiset oppimisvaikeudet (mm. lukivaikeus, hahmotushäiriö,
tarkkaavaisuushäiriö) tai mielenterveyteen liittyvät kysymykset (esim.
paniikkihäiriö, mielialaongelmat).

•

Eritysjärjestelyjen tarpeen kartoittamisesta vastaavat koulutusalan opintoohjaajat ja/tai opintopsykologi yhdessä opiskelijan kanssa. Opintojen aikana
tämä tarkoittaa ohjaukseen liittyviä, yhdessä opiskelijan kanssa sovittuja
järjestelyjä, jotka tukevat opiskelijan edistymistä opinnoissaan.

•

Savoniassa on käytössä tukiseteli. Tukiseteli on täsmennetty tuki
opiskelijoille, joilla on sellaisia todennettuja oppimisen erityisvaikeuksia,
vammoja, sairauksia tai mielenterveydenongelmia, jotka vaikuttavat opintojen
etenemiseen ja oppimiseen.

YHTEISÖLLISYYS
AMMATTIKORKEAKOULUSSA
•

•

Yhteisöllisyydellä ja osallisuuden kokemuksella on vaikutusta opiskelijoiden
hyvinvointiin. Yhteisöön kuuluminen luo turvallisuudentunnetta.
Opiskelijayhteisön elämä sykkii Savonia-ammattikorkeakoulussa
opiskelijakunnan, opiskelijayhdistysten ja vertaistuutoreiden sekä liikunta- ja
vapaa-ajan palvelujen ja tapahtumien ympärillä. Opiskelijakunta tarjoaakin
monia erilaisia palveluja ja hengähdyshetkiä arkisen aherruksen keskellä
koko Savonian korkeakouluyhteisölle.
Opiskelijakunta tuottaa kahvilapalveluja, tapahtumia, teemapäiviä ja myös
SYKETTÄ-liikuntapalvelut koko Savonialle sekä paljon muuta yhteistyössä
koulutusalojen opiskelijayhdistysten kanssa. Kaiken tavoitteena on, että
opiskelijaelämä Savoniassa olisi helpompaa, hauskempaa ja halvempaa.

YLIOPISTO – OPISKELUN TUKI
l

Opiskelijan kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu useista eri asioista ja
tarjolla on useita tukipalveluita:
l

Vinkkejä ja keinoja arjen hallintaan sekä mielen hyvinvoinnin
ylläpitämiseen löytyy Nyyti ry:stä

l

opiskelukyky.fi opiskelukykyyn liittyen.

l

Opiskelijan ensisijainen toimeentulon muoto on opintotuki, jota voi alkaa
hakea heti, kun on saanut opiskelupaikan.

l

Liikunta - SYKETTÄ korkeakoululiikunta tarjoaa monipuoliset liikuntapalvelut
opiskelijoille ja henkilöstölle. Palvelut ovat opiskelijoiden ja henkilökunnan
käytössä pientä liikuntamaksua vastaan.

l

Opintopsykologi: psykologista ohjausta ja neuvontaa opiskelijoille erityisesti
opintojen ongelmatilanteissa, mutta myös muissa elämän vaikeissa
tilanteissa.

l

Korkeakoulupastorit tarjoavat luottamuksellista keskusteluapua
uskontokunnasta riippumatta kaikilla kampuksilla.

l

Ura- ja ohjauspalvelut

l

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

OPISKELUHUOLTO LAPSEN JA NUOREN
HYVINVOINNIN TUKENA

OPISKELUHUOLLON TAVOITTEET JA PAIKALLISEN
TOTEUTTAMISTAVAN KESKEISET PERIAATTEET
ARVIO OPISKELUHUOLLON KOKONAISTARPEESTA,
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA
OPISKELUHUOLTOPALVELUISTA JA
AVUSTAJAPALVELUISTA SEKÄ TUKI- JA
ERITYISOPETUKSESTA
TOIMET JOILLA VAHVISTETAAN YHTEISÖLLISTÄ
OPISKELUHUOLTOA JA OPISKELIJOIDEN VARHAISTA
TUKEA
SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN, SEURANTA JA
OPISKELUHUOLLON LAADUNARVIOINTI

OPISKELUHUOLLON TAVOITTEET JA
PAIKALLISEN TOTEUTTAMISTAVAN
KESKEISET PERIAATTEET

OPISKELUHUOLLON TAVOITTEET
l edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia
ja osallisuutta sekä ehkäistä ongelmien syntymistä
l edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön
hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta,
esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja
oppilaitoksen välistä yhteistyötä
l turvata varhainen tuki sitä tarvitseville
l turvata opiskelijoiden tarvitsemat opiskeluhuoltopalvelut

PAIKALLISEN TOTEUTTAMISTAVAN
KESKEISET PERIAATTEET
Kuopion kaupungissa opiskeluhuoltoa
kohdennetaan sellaisen toimintakulttuurin ja
yhteistyön luomiseen, joilla koko
oppilaitosyhteisössä edistetään
l
l
l
l
l
l

opiskelijoiden oppimista,
hyvinvointia,
sosiaalista vastuullisuutta,
vuorovaikutusta,
osallisuutta sekä
opiskeluympäristön terveellisyyttä.

PAIKALLINEN TOTEUTTAMISTAPA
Kuopiossa opiskeluhuollon ohjausryhmänä toimii kaupunginjohtajan
nimeämä työryhmä. Opiskeluhuollon ohjausryhmä vastaa
opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja
arvioinnista esiopetuksesta toisen asteen opetukseen ja
lukiokoulutukseen.
Monialaiseen ohjausryhmään kuuluu edustus
esi- ja perusopetuksesta sekä lukiokoulutuksesta,
ammatillisesta 2. asteen koulutuksesta,
nuorisotoimesta,
neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta,
psykologi- ja kuraattoripalveluista,
lastensuojelusta sekä
mielenterveyspalveluista.

PAIKALLINEN TOTEUTTAMISTAPA
Ohjausryhmä määrittelee opiskeluhuoltotyön kehittämisen
linjaukset ja painopisteet lain ja opetussuunnitelmien
puitteissa sekä seuraa oppilas- ja opiskelijahuoltoa
Kuopion kaupungissa.
Ohjausryhmä hyödyntää työskentelyssään erilaisia
kyselyitä, kartoituksia ja mittareita (esimerkiksi
opiskeluhuollon arviointilomake ja asiakaspalautekyselyt).
Ryhmä kokoontuu säännöllisesti (vähintään 2 kertaa
vuodessa).
Ohjausryhmälle valmistelevaa työtä tekevät esi- ja
perusopetuksen sekä 2. asteen monialaiset alatyöryhmät.

PAIKALLINEN TOTEUTTAMISTAPA
Kuopion kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
Kuopion kaupungin opiskeluhuollon
ohjausryhmä

Opiskeluhuolto Kuopion kaupungin
opetussuunnitelmissa

(Esiopetusyksikön, koulun tai
oppilaitoksen)

(Esiopetusyksikön, koulun tai
oppilaitoksen)

Opiskeluhuoltoryhmä

Opiskeluhuoltosuunnitelma

Yhteisöllinen opiskeluhuolto
Yksilökohtainen opiskeluhuolto
Monialainen asiantuntijaryhmä

Opiskeluhuoltokertomus

PAIKALLINEN TOTEUTTAMISTAPA
l Monialainen opiskeluhuoltoryhmä vastaa
esiopetusyksikön, koulun tai oppilaitoksen
opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä,
toteuttamisesta ja arvioinnista.
l Ryhmää johtaa päiväkodinjohtaja tai rehtori.
l Opiskeluhuoltoryhmään osallistuu opiskeluhuollon
palveluiden edustajia, opetushenkilöstön edustajia
sekä opiskelijoiden ja vanhempien edustajia sekä
tarvittaessa muita toimijoita. Opiskeluhuoltoryhmä voi
tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.

PAIKALLINEN TOTEUTTAMISTAPA
l

Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai
oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja opiskeluhuollon
palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön
tai opiskeluhuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien
perusteella kuuluu. Asiantuntijaryhmän kokoaja vastaa, että
ryhmällä on toimintaansa varten tarvittava opiskelijan tai huoltajan
kirjallinen suostumus. Asiantuntijaryhmän työskentelystä laaditaan
opiskeluhuoltokertomus.

l

Koulutuksen järjestäjänä Kasvun ja oppimisen palvelualue vastaa
opiskeluhuoltokertomuksista muodostuvan
opiskeluhuoltorekisterin ylläpidosta lain edellyttämällä tavalla.
Ammatillisen koulutuksen järjestäjät vastaavat omista
opiskeluhuoltorekistereistään lain edellyttämällä tavalla.

ARVIO OPISKELUHUOLLON
KOKONAISTARPEESTA, KÄYTETTÄVISSÄ
OLEVISTA OPISKELUHUOLTOPALVELUISTA
JA AVUSTAJAPALVELUISTA SEKÄ TUKI- JA
ERITYISOPETUKSESTA

ARVIO OPISKELUHUOLLON
KOKONAISTARPEESTA
l Oppilas-/opiskelijamäärät; kaupunkitasoiset luvut:
l
l
l
l

perusopetus 10 456 (kaupungin koulut),
esikoululaiset 1068,
lukiolaiset 2400,
terveydenhuolto katsoo luvut

l Kouluterveyskysely/Tea-viisari ja muut kyselyt;
opiskelijoiden tarpeet, kokemukset;
l Opettajien työajan käyttö oppilashuoltoon
l Käytettävissä olevat resurssit ja suunnitelmat lisätä
(mahdollisesti)

ARVIO OPISKELUHUOLLON
KOKONAISTARPEESTA
Kouluterveyskyselyn 2017 tulosten l
perusteella Kuopiossa:
l

Opettajalta on saanut tukea ja
apua hyvinvointiin

Mahdollisuus keskustella mieltä
painavista asioista jonkun
aikuisen kanssa koulussa /
oppilaitoksessa on
l 46 % 4. ja 5. lk

l 81 % 8. ja 9. lk

l 19 % 8. ja 9. lk

l 82 % lukion 1. ja 2. lk

l 11 % lukion 1. ja 2. lk

l 89 % ammatilliset
oppilaitokset

l 8,5 % ammatilliset
oppilaitokset
l

Noin 20 % opiskelijoista ilmoittaa
asiansa käsittelystä
monialaisessa
asiantuntijaryhmässä

ARVIO OPISKELUHUOLLON
KOKONAISTARPEESTA
Kouluterveyskyselyn 2017 tulosten
perusteella Kuopiossa:
l

l

Opiskeluhuoltopalveluiden
saatavuutta tiedusteltaessa etenkin
psykologin ja kuraattorin tukea on
kaivattu enemmän, kuin sitä on ollut
saatavilla.
l

Ei ole päässyt psykologille
yrittämisestä huolimatta
lukuvuonna
l 13 % 8. ja 9. lk
l 7,5 % lukion 1. ja 2. lk
l 6 % ammatilliset
oppilaitokset

Ei ole päässyt kuraattorille
yrittämisestä huolimatta
lukuvuonna
l 14 % 8. ja 9. lk
l 10 % ammatilliset
oppilaitokset

l

Kevään 2017 aikana ensiaikaa ei
pystytty tarjoamaan määräaikojen
puitteissa 17 % psykologin
asiakkaista ja 5 % kuraattorin
asiakkaista

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT
OPISKELUHUOLLON PALVELUT
l

Opiskeluhuollon palvelut ovat mukana
• suunnittelemassa ja toteuttamassa koululaisten ja opiskelijoiden
hyvinvointia sekä kouluyhteisön ja opiskeluympäristön
terveellisyyttä ja turvallisuutta
• tukemassa oppilaita ja opiskelijoita (ja heidän perheitään) hyvän
koulu- ja opiskelukyvyn saavuttamisessa ja ylläpitämisessä elämän
eri vaiheissa asiakaslähtöisesti
• tunnistamassa erityisen tuen tarpeessa olevia sekä antamassa ja
järjestämässä tukea

l

Kaikille esi-, perus- ja 2. asteen opiskelijoille on tarjolla psykologin,
kuraattorin ja vastaavan kuraattorin, terveydenhoitajan ja lääkärin
palveluita. Kuopion kaupungissa Terveydenhoidon vastuualue vastaa
neuvolapalveluiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhoidon henkilöstön
resursoinnista. Kasvun ja oppimisen tuen vastuualue vastaa kuraattorija psykologipalveluiden henkilöstön resursoinnista.

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT
OPISKELUHUOLLON PALVELUT
l

Esi- ja perusopetuksen oppilashuollossa työskentelevällä
psykologilla on (v. 2017) alueellaan n. 1220 oppilasta ja kuraattorilla
n. 1270 oppilasta. 2. asteen oppilaitoksissa työskentelevällä
psykologilla on alueellaan n. 1400 opiskelijaa ja kuraattorilla on
alueellaan n. 1200 opiskelijaa. Kuopiossa seurataan, toteutuuko
psykologi- ja kuraattoripalvelun tarjoaminen kiireellisissä tapauksissa
1-2 arkipäivässä ja kiireettömissä 7:ssä arkipäivässä.

l

Neuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhoidon resurssit pohjautuvat
asetuksen (380/2009) suosituksiin ja niitä seurataan vuosittain.

l

Esiopetuksessa olevalla lapsella on perusopetuslain turvaama
oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä suotuisan
kehityksen ja oppimisen edellyttämää tukea. Lapsella on oikeus
saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemisja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut ja erityiset apuvälineet
kaikilla tuen tasoilla. Avustajan antama tuki voidaan suunnata
yksittäiselle lapselle tai opetusryhmälle.

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT AVUSTAJAPALVELUT
SEKÄ TUKI- JA ERITYISOPETUS
Perusopetus:
l

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukea. Tuki voi olla
yleistä tukea, tehostettua tukea tai erityistä tukea. Oppilaalla, joka on
tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista
tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukea voidaan antaa myös osaaikaisena erityisopetuksena. Mikäli oppilas tarvitsee säännöllisesti tukea tai
useita tukimuotoja, oppilas siirretään tehostettuun tukeen ja hänelle laaditaan
oppimissuunnitelma. Jos tehostettu tuki ei riitä, oppilas voidaan siirtää
erityisopetukseen. Erityisopetus järjestetään muun opetuksen yhteydessä tai
osittain tai kokonaan erityisluokalla. Erityisen tuen oppilaalle laaditaan
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma yhteistyössä
oppilaan ja huoltajan kanssa.

l

Kouluille myönnetään vuosittain koulukohtaista ohjaajaresurssia
luokkakohtaisen ohjauksen järjestämiseksi. Resurssi lasketaan
oppilasmäärän mukaan ja painopiste on alakouluissa. Henkilökohtaisia
ohjaajia myönnetään, mikäli koulussa ei voida järjestää riittävää tukea
koulukohtaisella ohjaajaresurssilla.

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT AVUSTAJAPALVELUT
SEKÄ TUKI- JA ERITYISOPETUS
Lukio:
l

Opiskelijalla on oikeus saada tarvittaessa tukea lukio-opintoihinsa. Kuopion
lukioilla on yksi yhteinen erityisopettaja eli yksi opettaja 2300 lukiolaista
kohti. Erityisopettajan tehtävänä on tukea opiskelijaa oppimiseen liittyvissä
vaikeuksissa (esim. kielelliset vaikeudet kuten lukemisen ja kirjoittamisen
vaikeus). Erityisopettaja antaa yksilöohjausta, tekee oppimisvalmiuksia
mittaavia testejä ja tukee opiskelussa. Hän myös opastaa erityisjärjestelyjen
anomisessa ylioppilaskirjoituksia varten. Erityisopettaja tekee tiivistä
yhteistyötä aineenopettajien kanssa. Opettajilla on mahdollisuus antaa
tukiopetusta sitä tarvitseville ja haluaville.

Ammatillinen opetus:
l

Erityisopetuksen tavoitteena on antaa mahdollisuus kaikille alueen nuorille
kasvaa yhteiskunnan aktiivisiksi ja vastuullisiksi jäseniksi. Tavoitteena on
saada nuorille heidän kykyjensä mukaan valmiudet ammattiin, työtoimintaan,
jatko-opintoihin ja hyvään itsenäiseen elämään. Erityisopetuksen käytänteet
on kuvattu oppilaitoksen erityisopetuksen järjestämistä koskevasta
suunnitelmasta, esim. Sakky erityisopetus

TOIMET, JOILLA VAHVISTETAAN
YHTEISÖLLISTÄ OPISKELUHUOLTOA JA
OPISKELIJOIDEN VARHAISTA TUKEA

TOIMET, JOILLA VAHVISTETAAN YHTEISÖLLISTÄ
OPISKELUHUOLTOA JA OPISKELIJOIDEN
VARHAISTA TUKEA
l

Opiskeluhuollon ohjausryhmä määrittelee yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön
kehittämistä ohjaavat painopistealueet, joiden pohjalta yhteisöllistä
opiskeluhuoltotyötä voidaan opetusyksikkökohtaisesti
opiskeluhuoltoryhmissä suunnitella kunkin yksikön tarpeisiin sovittaen.

l

Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa vahvistetaan kaupunkitasolla mm.
koulutuksen ja tiedottamisen avulla.

l

Yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä voidaan erilaisten ryhmätoimintojen
ja koko yhteisöön kohdistuvien toimenpiteiden avulla aikaansaada
ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia edistävää vaikutusta koko
oppimisympäristöön ja sen jäseniin.

l

Opiskeluhuollon palveluiden konsultatiivisen työotteen avulla tuetaan
opetushenkilöstöä esimerkiksi luokan/ryhmän ilmapiiriin, kaverisuhteisiin
ja kodin ja koulun / oppilaitoksen yhteistyöhön liittyvissä tilanteissa.
Opiskeluhuollon palveluiden konsultatiivinen työote vahvistaa myös
opiskelijoiden varhaista ja oikea-aikaista tukea.

OPISKELIJAHUOLLON
SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN,
SEURANTA SEKÄ
OPISKELUHUOLLON
LAADUNARVIOINTI

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON
ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN
l

Oppilas- ja opiskelijahuoltoa arvioidaan opetuksen järjestäjien toimesta
vuosittain opiskeluhuoltoryhmille suunnatulla kyselyllä

l

Arviointi toteutetaan käytännössä jokaisen esi- ja peruskoulun, lukion ja
2.asteen ammatillisen oppilaitoksen yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän
tekemänä ja tiedot tulevat myös ohjausryhmän käyttöön

l

Lisäksi toimintaa arvioidaan Karvin ja THL: n erillisillä arvioinneilla

l

Toiminnan kehittäminen tapahtuu jokaisessa yksikössä vuosittaisen
arvioinnin toimenpiteenä

l

Oppilas- ja opiskelijahuollon ohjausryhmä linjaa vuosittain keskeiset
kehittämisen painopisteet

KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT

KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT
l

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan oppilaitoksen
sijaintikunnan on järjestettävä oppilas- ja opiskelijahuollon
psykologi- ja kuraattoripalvelut

l

Palveluita tarjotaan Kuopion kaupungissa annettavan
esiopetuksen lapsille, perusopetuksen oppilaille, lukion ja 2.
asteen ammatillisten oppilaitosten
(opetussuunnitelmaperusteisille) opiskelijoille

l

Psykologi- ja kuraattoripalveluiden tarkoituksena on antaa
tukea ja ohjausta, joilla tuetaan lasten, oppilaiden ja
opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja
psyykkisiä valmiuksia sekä edistetään esiopetus-, koulu- ja
oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä perheiden ja
muiden läheisten kanssa

TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

LASTEN JA NUORTEN
TERVEYDENHUOLLON PALVELUT
Tavoitteena on
l

turvata ja edistää lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja
hyvinvointia sekä kehitys- ja oppimisympäristöjen terveellisyyttä
ja turvallisuutta

l

ennaltaehkäistä ja tunnistaa mahdollisimman varhain ongelmia
ja riskitekijöitä sekä antaa tukea ja järjestää hoitoa sekä olla
mukana oppilashuollon toiminnassa

l

kaventaa perheiden ja yksilöiden välisiä terveyseroja ja
ennaltaehkäistä syrjäytymisuhkaa

Toiminta pohjaa Valtioneuvoston asetukseen neuvolatoiminnasta,
koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten
ehkäisevästä suun terveydenhuollosta
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110338

LASTEN JA NUORTEN
TERVEYDENHUOLLON PALVELUT
l
l
l
l
l
l
l

Äitiysneuvola
Lastenneuvola
Seksuaaliterveysneuvola
Kouluterveydenhuolto
Opiskeluterveydenhuolto (2
asteen oppilaitokset ja AMK)
YTHS
Lastenpoliklinikka

l
l
l
l
l
l

Rokotukset ja tarttuvat taudit
Maahanmuuttajien
terveydenhoito
SIHTI –nuorten
vastaanottotoiminta
Erityisneuvola
Lasten ja nuorten
kuntoutustiimi
Puheterapiapalvelut

• Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluissa ovat
ajanvarauksettomat matalan kynnyksen vastaanottopalvelut
• Ajanvarauspalvelut, sähköinen asiointi (eTerveyspalvelut), puhelinpalvelu

NUORISOPALVELUT

NUORISOTYÖ KASVATTAA
KANSALAISUUTEEN
l

Arvopohja
l
l
l

l

osallisuus
dialogisuus
Yhdenvertaisuus

Nuorisotyön päätehtävä on
nuorten sosiaalinen
vahvistaminen ja aktiivisiksi
kansalaisiksi kasvattaminen

Kuopion nuorisopalvelut:
30 nuorisonohjaajaa, joista 10
etsivää nuorisotyöntekijää
Osa-aikaisia työntekijöitä
13 nuorisotilaa, joissa
ammattiohjaajaa
Kerho- ja harrastetiloja
Yhteistyössä ja toiminnan

l

Nuorisolaki:
Määrittelee nuoreksi kaikki
0-29 -vuotiaat
l Määrittää nuorisotyön ja
politiikan kunnan tehtäviin
l

tarjoajina myös muita
kaupungin toimijoita, sekä yli
100 järjestöä ja
harrastajaryhmää
Yli 100 tapahtumaa vuodessa

NUORISOPALVELUIDEN TOIMINTA
JA TAVOITTEET

Osallisuus ja yhteisöllisyys
Kouluihin suuntautuva
nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö
Kulttuurisuus nuorisotyössä
Digitaalisuus nuorisotyössä
Monialainen yhteistyö

NUORISOTYÖN ARVIOINTI
Määrällinen arviointi
Nuorisopalveluille on laadittu uudet
tunnuslukumittaristot vuoden 2017
alusta.
Omat mittarinsa ovat mm:
Tilojen käytöllä – kävijämäärät sekä
käyttötunnit
Kasvatuksellisella työllä –
kasvatuksellisessa kontaktissa
nuorisonohjaajiin olevien nuorten
lukumäärää, nuorten kotiin tehdyn
yhteistyön sekä kouluihin
suuntautuvan työn määrä.
Tavoitteellisella
pienryhmätoiminnalla
Perjantai-, viikonloppu- ja
lomatoiminnalla

Laadullinen arviointi
Vuosittain nuorisotaloilla käytetään
Kanuuna-kuntien kehittämää alueellisen
nuorisotyön itsearviointilomaketta.
Keväisin tehtyjä itsearviointeja käytetään
hyödyksi seuraavan toimintakauden
suunnittelussa.
Vuoden 2016 lopussa nuorisopalveluissa
kehitettiin nuorten käyttöön nuorisotyön
auditointilomake, jolla nuoret arvioivat
oman nuorisotilansa saavutettavuutta,
ohjaajien toimintaa ja lähestyttävyyttä,
nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tiedotusta ja
aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa.
Myös kiusaamiseen ja ystävyyssuhteisiin
kiinnitetään huomiota.

Ennaltaehkäisevän työn tulosten arviointia haastaa se, että kunkin yksilön elämän
lähtökohdissa ja elinpiirissä on lukuisia muuttujia. Keräämällä tarkoin valittuja
tunnuslukuja, vertailemalla niitä tutkimustietoon sekä vertailukuntiin ja yhdistämällä
tämä informaatio laadullisesti tuotettuun arviointitietoon, voidaan kuitenkin päätellä
paljon työn vaikuttavuudesta sekä työn kohdentamisen onnistumisesta.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
l

Menemme ihmisten arjen ympäristöihin eli sinne, missä ihmiset elävät
ja asuvat.

l

Työ perustuu kuuntelemiseen ja neuvottelemiseen siitä, mitä
kohdeyhteisöön kuuluva ihminen haluaa ja mihin hän on valmis
sitoutumaan.

Lähtökohtana on ihmisten ja yhteisöjen oma osallisuus asetettujen
tavoitteiden määrittelyssä ja toteuttamisessa.
l

Yksilötason lisäksi työskentelemme myös yhteisötasolla, sillä
yhteisöissä ja yhteisöllisesti ilmaistuissa normeissa tapahtuvat
muutokset tukevat yhteisön jäsenten yksilöllistä prosessia.

l

Etsivän työn ydin on
l

ymmärtää yksilöiden tahdonilmaisut oikein,

l

löytää keinoja muutosten saavuttamiseen ja

l

olla mukana luomassa muutoksille myös yhteisöllisiä ja
yhteiskunnallisia edellytyksiä.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

l

Työn tavoitteet ja lähtökohdat lähtevät nuoresta ja hänen
elämäntilanteestaan. Pyritään mahdollisimman laajaan
ymmärrykseen nuoren ja hänen tilanteensa suhteen, kuitenkaan
unohtamatta ammatillisia lähtökohtia ja rajoja. Nuorella on aina
mahdollisuus valita työskentelystä kanssamme.

l

Vinkkelin toiminnassa mukana olevat nuoret ovat yksittäisiä
poikkeuksia lukuun ottamatta pitkäaikaista tukea tarvitsevia
nuoria. Nuoret kaipaavat tukea kaikkiin erilaisiin
elämänhallintaan liittyviin asioihin ja tuen tarve arvioidaan aina
jokaisen nuoren kanssa yksilöllisesti.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ VINKKELI
Etsivän nuorisopalveluissa on viisi työparia
Keskeisimmät työmuodot:
-jalkautuva alueellinen työ ( Kuopion lähiöt
+ keskusta, Nilsiä, Juankoski, Maaninka )
-pienryhmät ( nyt 19 kpl)
-yksilötyö

( nyt 64 )

-yhteistyö ( viranomaiset + muut
nuortenpalvelut)
Tällä hetkellä toiminnassa aktiivisesti mukana
233 nuorta

LIIKUNTA- JA KULTTUURI LASTEN JA
NUORTEN TUKENA

LIIKUNTA JA KULTTUURI OSANA KUOPION KAUPUNGIN
HYVINVOINTIPALVELUJA
Kansalaisopisto
Suomen viidenneksi suurin kansalaisopisto
Toimialueena ovat Kuopio, Tuusniemi,
Rautavaara, Kaavi ja Juankoski

Asukastupa- ja lähiötoiminta
l10

Museot, kirjastot ja
taidepalvelut
l Kuopion kaupunginteatteri
l Kuopion kaupunginorkesteri
l Kuopion museo
l Kuopion korttelimuseo
l Kuopion taidemuseo
l J.V. Snellmanin kotimuseo
l Kirjastopalvelut

asukastupaa

lAsukasdemokratia

ja osallisuus

Kansalaistoiminnan edistäminen
l

Kansalaisjärjestöjen avustukset
lJärjestöyhteistyö
Tapahtumapalvelut
Tukee Kuopiossa järjestettävien
tapahtumien toteutusta
l Osallistuu kansallisten ja kansainvälisten
arvokilpailujen ja tapahtumien
hakuprosesseihin
l Painopiste suurtapahtumissa.
l

Kulttuuriin ja liikuntaan aktivointi
Koululaisten kulttuuripolku ja liikuntapolku
l Liikuntapalvelut, starttikurssit, vertaisohjaajatoiminta
lYhteisötaiteilijat
l Kulttuuri vanhustyön tukena
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
l Kino Kuvakukko
lHyvinvointiryhmä / hyvinvointikertomus
l

lVanhusneuvosto
lEnnalta

- Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut
- Ohjatun hyvinvoinnin ja
omaehtoisen oppimisen palvelut

ehkäisevä päihdetyö
lWHO Healthy Cities- ja Terve kunta- asiat
lVertaistuki- ja vapaaehtoistoiminta

Ulkoilureitit ja -alueet,
liikuntapaikat
l Kuopio-halli
l Niiralan jäähalli
l Lippumäen hallit
l Kuopion uimahalli
l Ulkoilureittiverkosto: ladut ja luontopolut
l Uimarannat, leikkipuistot, retkeilyalueet
l Kallaveden saariston virkistysalueet

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA
l

Liikunta- ja kulttuuri ovat erittäin tärkeä osa lasten ja nuorten hyvinvointia.

l

Liikunta on osa kuopiolaista perusopetusta monella tavalla.
Koululiikuntaan kuuluvat peruskoulujen liikuntatapahtumat ja uimaopetus.
Suurimmat vuosittain järjestettävät tapahtumat ovat koululaisluistelu,
koulufutis ja koulusähly. Tapahtumia järjestetään yhdessä eri järjestöjen,
lajiliitojen sekä paikallisten urheiluseurojen kanssa.

l

Koululiikunta vastaa myös eri toimintamalleista ja hankkeista, joita ovat
esim. Liikuntapolku / Liikkuva koulu sekä koulujen kerhotoiminta. Lue
lisää Liikkuva koulu -hankkeesta.

l

Kuopion alueella toimii Urheiluakatemia, joka on urheilijoiden ja
valmentajien, oppilaitosten ja kuntien, urheiluseurojen sekä erilaisia tukija asiantuntijapalveluita tarjoavien tahojen muodostama verkosto.
Kuopion alueen urheiluakatemia toimii osana valtakunnallista
urheiluakatemiaohjelmaa ja sen tavoitteena on mahdollistaa urheilijan
päivittäisharjoittelun ja opiskelun yhdistäminen parhaalla mahdollisella
tavalla.

l

Jynkänlahden ja Hatsalan klassillisella kouluilla on mahdollisuus käydä
urheiluluokkaa

LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia
tukevat ohjattu liikunta; kuten liikuntapolku,
lasten sporttikortti ja lapsi liikuttaa myös Niiralan
liikennepuisto.
Kaupungissamme on monipuoliset ulko- ja
sisäliikuntapaikat sekä luontoreitit ja retkeily ja
virkistysmahdollisuudet
Korkeakoulujen tarjoamia
liikuntamahdollisuuksia on
koottuna Sykettä sivustolla

LIIKKUMISEN TUKEMISTA

LIIKUNTAPOLKU
l

Liikuntapolku on Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ja
Kasvun ja oppimisen palvelualueen yhteinen toimintamalli

l

Liikuntapolku toiminta alkoi v.2006, liikkuva koulu rinnalle v.2013

l

Liikuntapolkutiimi

l

Aktivoida lapsia, nuoria ja perheitä arkiliikunnan pariin

l

Yhteistyö koulujen, päiväkotien, seurojen ja muiden toimijoiden
kanssa

liikkuva koulu koordinointi ja mentorointi

LIIKUNTAPOLKU
l

l
l
l
l
l
l
l
l

Koulutukset opettajille,
oppilaille ja päivähoidon
henkilökunnalle
Liikuntapolkupäivät
Pienet lapset liikkeelle päivä
Lainavälineet
Välituntikorit kouluille
Liikennepuisto
Tapahtumat
Perheliikuntapäivät
Supersyysloma ja
Hyperhiihtoloma

LIIKKUVA KOULU
l

Syksy 2013 (6 koulua)
- välituntien aktivointi

l

Syksy 2014 (17 koulua)
- uusille kouluille välituntien aktivointi
- vanhoille kouluille seurayhteistyö / välituntivälineet

l

Syksy 2015 (20 koulua)
- uusille kouluille välituntien aktivointi
- vanhoille seurayhteistyö /
toiminnallisen oppimisen paketti (koulutus+välineet)

l

Syksy 2016 (kaikki koulut mukana, uusi OPS)
- uusille kouluille liikkuva koulu työpaja
välituntien aktivointi
- vanhoille seurayhteistyö / oppimisympäristön kehittämispaketti

MUUT TUKITOIMET
l

Maksuttomat koulutukset
- välkkärikoulutukset oppilaille
- opettajien koulutukset (liikuntakoulutukset, toiminnallinen
oppiminen)

l

Mentorointi
- koulukohtaiset / ryhmämentoroinnit / yhteismentoroinnit

l

Vierailu ja tutustumiskäynnit

l

Seminaarit
- valtakunnallinen liikkuva koulu seminaari &
itä-Suomen AVI-seminaari

l

Tapahtumat
- koulujen omat liikuntapäivät &
koko kaupungin massatapahtumat

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURI
Kulttuuripolku: varhaiskasvatus ja perusopetus
• varhaiskasvatuksessa taiteen- ja kulttuurin aloina mm. muotoilu,
kulttuuriympäristökasvatus, tanssi, sanataide
• perusopetuksessa vuosittainen vierailu taide- tai kulttuurilaitokseen, kouluilla
kiertävät taidetyöpajat
• tavoitteena mm. taiteen ja kulttuurin perusoikeuksien toteutuminen,
yhteisöllisyys, kulttuurin tasa-arvo ja saavutettavuus
• Koulukohtaisena painotusopetuksena on tarjolla mm. kuvataidetta, musiikkia
ja tanssia
Soveltavan taiteen pienryhmät

•

vaihtuvina taiteenaloina tanssi, vuorovaikutus, ilmaisu,
media, valokuva, elokuva

•

yhteistyössä nuorisotyöntekijöiden ja koulun pienryhmän
opettajien kanssa, ryhmä myös Tyttöjen talolla

•

tavoitteena yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen
parantaminen, yksinäisyyden vähentäminen,
voimaantuminen, sosiaaliset verkostot

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURI

Lasten ja nuorten tapahtumat:

l
l
l
l
l

Lasten ja nuorten Pakkaspäivät –viikko
Supersyysloma
Hyperhiihtoloma
Kiva kesä
Nilsiän musiikki- ja tanssileiri

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURI
Kiitos kaveruudelle –kokonaisuus

•

Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen ohjaajan käsikirja, julkaisu
maaliskuussa 2017

•

vuorovaikutustyöpajat perusopetuksen kouluilla 6. luokat,
painopiste lukuvuonna 2017-18 Juankosken kouluilla

•

opettajien vuorovaikutuskoulutukset

Perhekurssi

l

perheiden yhteistä tekemistä ja vuorovaikutusta tukeva
perhekurssi on suunnattu sosiaalitoimen perheasiakkaille
(mm. perhetyöntekijöiden asiakasperheille, perhetukikeskuksille,
avohuollon perheille ja tukiperheille)

l

vaihtuvina sisältöinä kädentaitojen pajat, teatteri, museoiden
näyttelyt, liikunta- ja ulkoilukohteet

LASTEN JA NUORTEN KULTTUURI
Hankkeet, kohderyhmänä myös lapset ja nuoret

l

Iloa ilmaisusta 2015-16: kohderyhmänä lapset, nuoret ja
tukea tarvitsevat

l

Kulttuuri kulkee mukana 2016-17: alueellinen
kulttuuritoiminnan kehittämishanke, asukkaiden
kulttuurinen osallisuus ja kulttuuriset oikeudet, alueen
yhteiset tapahtumat

l

Hankkeet 2017-2018:
l

Koulujen taidekerhotoiminta koulupäivän yhteydessä,
kohteena maaseutualueiden koulut ja Pyörö

l

AvoT- avoin taidekasvatusmalli varhaiskasvatuksessa,
kohteena maaseutualueiden päiväkodit ja Petosen alue

l

Kulttuurisen ja taidelähtöisen nuorisotyön kehittäminen

l

Taidetestaajat-hanke 2017-2020, kohteena 8. luokkalaiset

ASUKASTUVAT KOHTAAMISEN PAIKKOINA

ASUKASTUVAT KOHTAAMISPAIKKOINA
l
l

l
l

10 asukastupaa eri puolilla
kaupunkia
Matalankynnyksen kohtaamis-,
harrastus-, oppimis- ja
työllistymispaikkoja
Kaikki tervetulleita
Asukastupien toimintaa
ohjaavat kaupungin vakituiset
lähiötyöntekijät

l

Tuvilla toimii päivittäin monia
ilmaisia harrasteryhmiä
kaikenikäisille, joita järjestöt
sekä vapaaehtoisryhmät
tuottavat. Tuvat tarjoavat myös
keveitä terveyttä ja
hyvinvointia edistäviä
palveluita

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖN (EPT)
LASTEN JA NUORTEN PARISSA
Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen
ehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää
päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja
sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.
Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin,
tupakkaan ja muihin päihtymiseen käytettyihin aineisiin.
Rahapeliriippuvuus ja muut toiminnalliset riippuvuudet kuuluvat
myös työn piiriin.
Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla:
•päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin
•päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin
•päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin.

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖN (EPT)
LASTEN JA NUORTEN PARISSA
Ehkäisevän päihdetyön kokonaisuuteen kuuluvat osa-alueet:
•Pakka-toimintatapa
•Ehkäisevän päihdetyön viikko (Selvät Sävelet - työryhmä)
•Kuopion kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelma
2013–2020 ja sen arviointi
•Huomaa lapsi -toiminta
•Savuton Kuopio -toimintamalli
•Lisäksi ehkäisevän päihdetyön koordinaattori toimii AVI:n
(Aluehallintovirasto) ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä
ja järjestää aiheeseen liittyviä koulutuksia, tilaisuuksia ja
tapahtumia
•Jalkautuva työ

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖN (EPT) LASTEN
JA NUORTEN PARISSA
Konkreettisina toimintoina ehkäisevästä päihdetyöstä voi mainita mm:
l

Päihde-aiheiset vanhempainillat (kouluterveydenhoitajat vetävät)

l

Ehkäisevän päihdetyön infot lapsille ja nuorille (esim. savuttomuusneuvonta
säännöllisesti 5-luokkalaisille)

l

Nuorten päihteiden käyttöä kartoitetaan eri palveluiden yhteydessä esim.
Adsume- päihdemittarilla ym. ja nuorten päihteiden käyttöön puututaan
aktiivisesti

l

Huomaa lapsi –vertaistukiryhmä järjestetään lapsille, jotka elävät perheissä
joissa käytetään paljon päihteitä

l

Säännöllinen jalkautuminen 2.asteelle (Savon ammatti- ja aikuisopistolle)
nuorten pariin päihdeteemalla & vanhempainillat, opettajien tiimikokoukset ja
erilliset tempaukset

l

Ehkäisevän päihdetyön viikon ohjelma (vk 45) nuorille, vuosittain erilaiset
teemat ja tapahtumat yhteistyössä verkostojen kanssa (esim. 2016 kannabis,
2017 raha- ja digipelaaminen)

l

Vanhemmilta kysytään päihteiden käytöstä (AUDIT) ja tarvittaessa miniinterventio tai hoitoon ohjaus äitiys-ja lastenneuvolassa, tukena voi olla eptkoordinaattori

PERHENEUVOLA, SIHTI JA LASTEN JA
NUORTEN MIELENTERVEYSYKSIKKÖ

LASTEN JA NUORTEN
MIELENTERVEYDEN TUKEMINEN
l Lasten ja nuorten mielenterveyttä tukevia
palveluja Kuopiossa ovat mm. seuraavat:
l Perheneuvola 0-12-vuotiaille
l Lasten mielenterveyspalvelut 0-12-vuotiaille
l Nuorten mileenterveyspalvelut 13-19vuotiaille
l Sihti nuorten vastaanotto 13-22-vuotiaille

PERHENEUVOLA,
0-12 VUOTIAILLE
Kasvatus- ja perheneuvontaa annetaan 0-12 -vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen.
Toimipisteitä on Kuopiossa sekä Nilsiässä ja Maaningalla (ikäraja 0-17-v) ja
työntekijät jalkautuvat tarvittaessa muualle Kuopion alueelle. Yhteistyötä tehdään
tarvittaessa mm. päivähoidon, koulun, neuvolan ja lapsiperhepalveluiden kanssa.
Perheneuvolaan ei tarvita lähetettä ja ajanvarausnumeroon voi ottaa yhteyttä, kun
l

on huolta lapsen tunne-elämään, käyttäytymiseen tai kehitykseen liittyvistä
asioista

l

vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyvät kysymykset mietityttävät

l

lapsella on pulmia päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa

l

kotona on ristiriitoja, joihin tarvitaan selvittelyapua

l

perheessä on kohdattu menetyksiä tai muita vaikeita elämäntilanteita

l

avioerotilanteisiin liittyviin kysymyksiin lapsen kannalta tarkasteltuna tarvitaan
tukea

NUORTEN VASTAANOTTO SIHTI,
13-22 –VUOTIAILLE
l

Nuorten vastaanotto Sihti palvelee nuorten aikuistumiseen ja
yleisesti mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Sihtiin voi hakeutua
esimerkiksi koulunkäyntiin, opiskeluun, aikuistumiseen ja
ihmissuhteisiin sekä mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa.
Sihdissä pohditaan ratkaisuja nuoren mieltä askarruttaviin ongelmiin
sekä selvitellään tarvetta jatkotutkimukseen ja hoitoon.
SIHTI-käyntikertoja voi olla 1–10. Käyntitiheys on yksilöllinen.
Alaikäisten Sihti-arviointijaksoon kuuluu tarvittaessa myös
vanhempien tapaaminen.
Sihtiin ei tarvita lähetettä. Aika varataan puhelimitse
numerosta tai sähköisen asioinnin kautta.

LASTEN
MIELENTERVEYSPALVELUYKSIKKÖ,
0-12 -VUOTIAILLE
Lasten mielenterveyspalveluyksikköön ohjaudutaan
lapsuuden tasapainoista kehitystä estävien häiriöiden tai
ongelmien vuoksi. Ongelmat saattavat käydä ilmi kotona,
päivähoidossa, esikoulussa tai koulussa. Työskentely
toteutetaan yksilö-, perhe- ja/tai verkostotyönä.
Lasten mielenterveysyksikköön tarvitaan lääkärin lähete,
jonka voi saada neuvola- tai koululääkäriltä tai
Perheneuvolasta.

NUORTEN
MIELENTERVEYSPALVELUYKSIKKÖ,
13-19 -VUOTIAILLE
l

Nuorten mielenterveysyksikköön ohjaudutaan nuoruuden
tasapainoista kehitystä estävien häiriöiden ja ongelmien
vuoksi. Ongelmat voivat käydä ilmi kotona tai koulu/opiskelupaikassa. Työskentely toteutetaan yksilö-, perheja/tai verkostotyönä.

l

Nuorten mielenterveysyksikköön tarvitaan lääkärin lähete,
jonka voi saada koulu-, opiskelu- tai tiimilääkäriltä tai
SIHTI nuorten vastaanotolta.

ENNALTAEHKÄISEVÄ LASTENSUOJELU

VARHAINEN TUKI LAPSIPERHEILLE
Varhaista tukea lapsiperheille on saatavilla niin kaupungin
kuin eri järjestöjen, yhdistysten kuin seurakunnan toimesta.
Kaupungissa tarjotaan monenlaisia tukimuotoja myös
erityislasten perheille sekä perheille, joissa on muutoin
erityisen tuen tarvetta esimerkiksi elämäntilanteesta johtuen.
Näitä varhaisen tuen toimintoja on koottu osoitteeseen:
https://www.kuopio.fi/varhaista-tukea-lapsiperheille
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PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

Perhetyötä
annetaan
niin
ennaltaehkäisevänä
palveluna
(lapsiperheiden kotipalvelu ja ennaltaehkäisevä perhetyö) kuin
lastensuojelun avohuollon tukitoimena (aloitustiimi, lastensuojelun
perhetyö ja intensiivinen perhetyö). Perhetyössä työskennellään
pääasiassa perheen kotona, perheen omia voimavaroja ja verkostoja
vahvistaen.

Ehkäisevä perhetyö on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista
työtä, jota tehdään ennaltaehkäisevästi yhdessä perheen kanssa.
Tehtävänä on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa
elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita.
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PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU
Kuopio
Perhetyön päätökset
SHL perhetyön päätökset (1.6.2015)
Kotipalvelun palvelusetelin käyttäjät (1.6.2015)
Perhetyön ja kotipalvelun kotikäyntejä
Perhepalveluiden kustannukset
Kasvatus- ja perheneuvolan henkilöstömäärä

2015
264
29
7
1266
1,2 milj. e
9

2016
356
122
46
1932
1,7 milj. e
11

Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen, arjessa
selviytyminen, lapsen ja vanhempien vuorovaikutuksen lisääminen sekä
vanhemmuuden ja kasvatuksen tukeminen.
Vuonna 2016 lapsiperheiden kotipalvelun päätöksiä tehtiin 356 kpl, tilauksia
palveluun oli 248 kpl. Ennaltaehkäisevän perhetyön ja kotipalvelun kotikäyntejä
tehtiin n. 1900. Kotipalvelussa on ollut palveluseteli käytössä 1.6.2015 alkaen,
palveluseteleitä oli käytössä 46:ssa tapauksessa.
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LASTEN JA NUORTEN HUOMIOINTI
AIKUISTEN PALVELUISSA

LASTEN JA NUORTEN HUOMIOINTI
AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ JA LAPSIPERHEIDEN
AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ
l

Aikuissosiaalityö on lasten näkökulmasta ennaltaehkäisevää
työskentelyä ja vanhempien näkökulmasta sekä ennaltaehkäisevää
että korjaavaa sosiaalityötä

l

Lapsiperheiden aikuissosiaalityöhön ohjautuvat perheet, joilla ei ole
asiakkuutta lapsiperheyksikössä. Lapsiperheiden
aikuissosiaalityössä taloudellisen tilanteen selvittäminen ja
yksilöllinen sosiaalinen tuki on keskeistä, jotta voidaan vähentää
tiukan taloudellisen tilanteen vaikutuksia lasten hyvinvoinnin.
Keskeisenä työmuotona on verkostotyö erilaisten julkisten ja
kolmannen sektorin toimijatahojen kanssa, jotta voidaan tukea
lapsiperheiden arjen sujuvuutta sekä lasten tasa-arvoista
osallisuutta ja oikeuksia turvalliseen tasapainoiseen lapsuuteen.

LASTEN JA NUORTEN HUOMIOINTI
AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ JA LAPSIPERHEIDEN
AIKUISSOSIAALITYÖSSÄ
l

Aikuisten parissa tehtävällä sosiaalityöllä pyritään ehkäisemään sosiaalisten
ongelmien syntyä kartoittamalla asiakkaan elämäntilannetta, vahvuuksia ja
ongelmia. Yhdessä asiakkaan kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen
parantamiseksi.

l

Aikuissosiaalityössä olevien aikuisasiakkaiden kohdalla huomioidaan aina
asiakkaan kokonaistilanne, jolloin asiakkaan läheisverkosto ja erityisesti
esimerkiksi etävanhemmuuden osalta suhde lapsiin on keskeisessä asemassa.
Asiakkaiden kohdalla kartoitetaan, millaista tukea aikuisasiakkaat tarvitsevat
voidakseen ylläpitää ja vahvistaa vanhemman roolia ja yhteydenpitoa lapsen
kanssa tilanteissa, joissa asiakkaan lapsi asuu toisaalla.

l

Aikuissosiaalityön palveluihin kuuluu myös työikäisten sosiaalisen kuntoutuksen
palvelut, joiden avulla tuetaan työelämän ulkopuolella olevien asiakkaiden
toimintakykyä ja kuntoutumista. Sosiaalisen kuntoutuksen palveluissa keskeistä on
asiakkaan omien voimavarojen ja osallisuuden vahvistaminen toiminnan ja
osallistumisen kautta, jotta kyky selviytyä oman elämän rooleissa ja rakentaa
tulevaisuutta vahvistuisi lapset huomioiden. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut
tekevät yhteistyötä kaikkien lapsiperheiden sosiaalipalvelujen kanssa.

LASTEN JA NUORTEN HUOMIOINTI AIKUISTEN
MIELENTERVEYSPALVELUISSA
l

Aikuisten mielenterveyspalveluissa huomioidaan
hoidossa olevien aikuisten lapset ja nuoret ottamalla
käynnillä lasten tilanne ja mahdollinen tuen
tarve huomioon lapset puheeksi -menetelmää
hyödyntäen.

l

Tarvittaessa tavataan myös lapsia ja nuoria ja
keskustellaan vanhemman sairaudesta tai muista
ongelmista ja tuetaan perheenjäsenten välistä
vuorovaikutusta ja ongelmanratkaisua sekä vahvistetaan
lasta suojaavia tekijöitä.

l

Yhteistyötä lastensuojelun tai lasten/nuorten
mielenterveyspalvelujen kanssa tehdään tarpeen mukaan

KUOPIOLAINEN JÄRJESTÖKENTTÄ

KUOPIOLAINEN JÄRJESTÖKENTTÄ
Kuopiossa toimii monenlaisia järjestöjä, jotka tarjoavat monipuolisesti
harrastustoimintaa lapsille ja nuorille ja näin edistävät hyvinvointia ja ennaltaehkäisevät
ongelmia
l

Haapaniemen nuorisomusiikki ry, Pohjantien Nuorisomusiikki ry, Rajalan Puhaltajat
Ry

l

Halunaseura ry, Haminalahden nuorisoseura ry, Kurkiharjun nuorisoseura ry,
Murtolahden Nuorisoseura ry,

l

Suomen Nuorisoseurat ry/ Pohjois-Savon aluetoimisto, Palonurmen Nuorisoseura
ry, Säyneisen Nuorisoseura r.y., Vehmasmäen Nuorisoseura ry

l

Kuopion figupelaajat

l

Kuopion nuorisokuoro

l

Kuopion Tanhuujat ry

l

Partiolippukuntia mm. Juankoski, Järvisissit, Kallan Tiirat, Kallan Tytöt, Karttula,
Kinahmi, Maaninka, Petonen, Puijo, Vehmersalmi

l

Urban Moves Kuopio ry

l

Juankosken 4H yhdistys ry, Kuopion 4H-yhdistys ry, Maaningan 4H-yhdistys ry,
Nilsiän 4H-yhdistys ry

l

Kuopion lastensirkus

l

Savon Nuoret Kotkat , Kuopion Nuoret Kotkat

KUOPIOLAINEN JÄRJESTÖKENTTÄ
Muita lapsille, nuorille ja perheille hyvinvointia edistäviä sekä ongelmia
ennaltaehkäiseviä toimintaa ja palveluja järjestäviä toimijoita:
http://www.hopeyhdistys.fi/paikallistoimisto/ho
Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry
pe-ry-kuopio/
Leijonaemot ry
https://www.leijonaemot.fi/fi/
http://www.mll.fi/paikallisyhdistykset/juankoski
MLL:n Juankosken paikallisyhdistys ry
--?x13716167=14676449
MLL:n Kuopion yhdistys ry
https://kuopio.mll.fi/
MLL:n Maaningan osasto
https://maaninka.mll.fi/
MLL:n Nilsiän paikallisyhdistys ry
https://nilsia.mll.fi/
MLL:n Vehmersalmen paikallisyhdistys ry https://vehmersalmi.mll.fi/
MLL:n Järvi-Suomen piiri ry
https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/
https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/tietoaMLL:n Karttulan paikallisyhdistys
piirista/organisaatio/paikallisyhdistykset/
Kuopion Setlementti Puijola ry
http://www.puijola.net/puijola/
Nuorten palvelu ry
Savon monikkoperheet Ry
SPR Kuopion osasto
SPR Nilsiän osasto

http://nuortenpalvelu.fi/
http://www.suomenmonikkoperheet.fi/ry/savo
n-monikkoperheet-ry/
http://www.sprkuopio.com/index.php?id=32
https://rednet.punainenristi.fi/node/11376

KUOPIOLAINEN JÄRJESTÖKENTTÄ

Keskeisiä lapsille, nuorille ja lapsiperheille
hyvinvointia edistäviä, ongelmia
ennaltaehkäiseviä, ennalta vahvistavia ja
varhaisen tuen toimintaa sekä palveluja
järjestäviä toimijoita. Toiminta tarjoaa ja
mahdollistaa osallisuutta ja
osallistumismahdollisuuksia lähellä perheitä.
l Kuopion perheentalo
l Vamos Kuopio
l Kuopion Tyttöjen Talo

KRIISIKESKUS

Lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä sekä ongelmia ehkäiseviä
palveluja Kuopion Kriisikeskuksella
-tavoitteena on edistää mielen hyvinvointia, ennaltaehkäistä
mielenterveysongelmia ja tukea vaikeissa elämäntilanteissa
ja kriiseissä. Tavoitteena on tukea perhettä
kokonaisvaltaisesti huomioiden perheen lapset. Lapsia ja
nuoria autetaan myös välillisesti auttamalla perheen
vanhempia.

PALVELUT KUOPION KRIISIKESKUKSELLA
1. Vastaanotto. Apua ja tukea vaikeissa elämäntilanteissa. Vastaanotolla voi asioida
koko perhe tai perheenjäsenille voidaan varata yksilöaikoja. Tapaaminen voi
tapahtua myös verkossa videovälitteisenä etäpalveluna.
2. Linity –vastanotto (Lyhytinterventio itsemurhaa yrittäneille). Tukimalli koostuu 4-5
keskustelusta kriisityöntekijän kanssa, jonka jälkeen yhteydenpito jatkuu kahden
vuoden ajan.
3. Sekasin –chat nuorille klo 07-24, www.sekasin247.fi
4. Tukinet Kriisikeskus verkossa www.tukinet.net
5. Valtakunnallinen kriisipuhelin 010 195 202
6. Rikosuhripalvelut, RIKUchat: http://nuoret.riku.fi/
7. Vertaistukiryhmä, esim. Tunnista tunteesi
8. Pelituki – Digi- ja rahapelihaittoja ehkäisevä työ
•

Pelineuvola – Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisen osaamisen
vahvistaminen ja tukeminen (mm. ongelmallisen pelaamisen tunnistaminen ja
puheeksiotto)

•

Kohtaamiset nuorten kanssa – tapahtumat mm. kouluvierailut ja avoimet
yleisötapahtumat

•

Vanhempainillat - vanhemmuuden tukeminen

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTA

KUOPION EV. LUT.
SEURAKUNTIEN
TOIMINTAA LAPSILLE JA
PERHEILLE
Tarjoamme monipuolista toimintaa lapsille ja
heidän perheilleen. Lapsi- ja perhetyömme
perusta on ev.lut. kirkon kristillinen arvopohja.
Annamme lapselle kokemuksia ja aineksia
elämänkatsomuksen rakentamiseen.
Kirkkovuoden juhlat, raamatunkertomukset ja
lasten virret johdattavat hiljaisuuden ja
pyhyyden kokemuksiin.
Korostamme varhaiskasvatuksessa
lapsuuden merkitystä ja ainutlaatuisuutta.
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Päiväkerho
l
l
l
l
l
l

3–5-vuotiaille lapsille
Ryhmiä eri puolilla kaupunkia
Kerhot kokoontuvat yhden tai kaksi kertaa
viikossa
Toiminta on kaikille avointa ja maksutonta
Leikkiä, liikuntaa ja kädentöitä sekä lasten
hartaus
Ilmoittautuminen syksyllä alkaviin ryhmiin
maaliskuussa
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Iltapäivätoiminta
l
l
l
l
l

Ekaluokkalaisille
Turvallinen iltapäivä koulun jälkeen klo 12–16
Sisä- ja ulkoliikuntaa, laulua, leikkiä ja kädentöitä
Toiminta on maksullista
Ilmoittautuminen helmi-maaliskuussa www.kuopio.fi

Avoin iltapäivätoiminta
alakoululaisille
l
l
l

Avointa ja maksutonta toimintaa, ei ilmoittautumista
Leikkiä, pelaamista ja läksyjen tekoa sekä välipala
Alavan, Kallaveden, Männistön ja Puijon
seurakuntien alueella
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Perhekerho
l
l
l

Aikuisille ja lapsille yhdessä, eri puolilla kaupunkia
Leikkiä ja laulua, hiljentymistä sekä pientä tarjoilua
(vapaaehtoinen maksu)
Avointa ja maksutonta toimintaa, ei
ennakkoilmoittautumista

Vauvaperhekerho
l
l
l

Aikuisille ja alle vuoden vanhalle lapselle
Vauvalauluja ja loruja, keskustelua ja hiljentyminen
sekä pientä tarjoilua (vapaaehtoinen maksu)
Avointa ja maksutonta toimintaa, ei
ennakkoilmoittautumista
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Kirkkomuskari

• Yhdessä musisointia lapsille ja aikuisille kanttorin
ja lastenohjaajan ohjaamana
• Toiminta on maksutonta, ilmoittautuminen
Lähempiä tietoja saa:
Kallaveden seurakunta mari.vuola-tanila@evl.fi
Puijon seurakunta joona.saraste@evl.fi

Satupeitto

• Sanoilla, ajatuksilla ja luovuudella leikkimistä
• Tiistaisin Kallaveden kirkolla klo 9.30-10.30
• Toiminta on maksutonta, ilmoittautuminen
Lähempiä tietoja saa laura.kesti@evl.fi
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Lapsiarkki
• LapsiArkki on yhden vanhemman perheestä
huolehtivalle hetken hengähdykseksi
• Vertaisryhmä aikuisille ja lapsille omaa toimintaa
• Kokoontuminen noin kerran kuukaudessa
keväällä ja syksyllä
• Ilmoittautuminen ja lisätietoja
riitta.h.immonen@evl.fi

Lapsiparkki
• Yli 2- vuotiaille lapsille Alavan kirkolla
perjantaisin klo 13.30-16
• Lapsille omat eväät ja kerhotossut mukaan
• Maksuton, ilmoittautuminen
• Lisätietoja sirpa.pesonen@evl.fi
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Taidetiistai
l

l
l
l
l

Kierrätykseen, ekologisuuteen ja kristilliseen
kasvatukseen ohjaavaa taidekasvatusta lapsille ja
aikuisille yhdessä
Taidetiistain toimintaan kuuluu myös lasten hartaus
sekä eväshetki
Kallaveden kirkolla tiistaisin klo 9.30–11.30 tai klo 13–
15
Avointa ja maksutonta toimintaa, ei ilmoittautumista
Lisätietoa www.kuopionseurakunnat.fi/kallavedenseurakunta/lapset-ja-perheet/taidetiistai

Kuvismuskari
l
l
l
l

Toiminta on maksutonta, ilmoittautuminen
Yhdessä musisointia
Kallaveden kirkolla
Lähempiä tietoja taina.kuosmanen-kangas@evl.fi
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Kesis
l
l
l

Kesätoimintaa 5-9-vuotiaille lapsille kesäkuussa
Ilmoittautuminen huhtikuussa. Toiminta on maksutonta
www.kuopionseurakunnat.fi/ryhmat/lapsille-jalapsiperheille/kesis

Kesäkahvilat perheille ja
kesäperhekerhot
l
l
l

Lapsille ja aikuisille yhdessä
Ohjelmassa toimintatuokioita ja yhdessä oloa
Avointa ja maksutonta toimintaa

Perhetapahtumat, retket
ja leirit
Seurakunnat järjestävät paljon perhemessuja,
perheiltoja, retkiä, konsertteja, toimintapäiviä
ja leirejä
www.kuopionseurakunnat.fi
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POLIISI

ENNALTAESTÄVÄN TOIMINNAN
RYHMÄ
l EET-ryhmän työskentelyn kohderyhmänä ovat
kaikki ikäryhmät.
l Alaikäisten kohdalla ryhmä tekee erityisesti
päihdevalvontaa, alaikäisille tapahtuvaan
alkoholin välitykseen puuttumista, moporatsioita
ja kevyenliikenteen valvontaa.
l EET-ryhmän poliisit käyvät pitämässä
valistustilaisuuksia kouluilla, päiväkodeissa,
nuorten tilaisuuksissa, urheilutapahtumissa ym.
l Ryhmään kuuluu 10 poliisia.

MUU POLIISITOIMINTA
l Poliisin kaikki kenttäpartiot tekevät
alaikäisiin kohdistuvaa päihdevalvontaa
erityisesti painopisteaikoina.
l Kuopion pääpoliisiasemalla on pari
somepoliisia (oman toimen ohella), joilla on
profiileja somekanavissa (mm. Facebook,
Instagram), joiden kautta nuoret saavat
helposti yhteyden poliisiin ja poliisi pystyy
tekemään myös valistustyötä sosiaalisessa
mediassa.

ANKKURIRYHMÄ
l

l

l

l

Toiminnan lähtökohtana varhainen ja nopea puuttuminen
alaikäisten rikolliseen käyttämiseen moniammatillisena
yhteistyönä.
Rikostutkinnan ohella asiakasperheen elämäntilanteen ja
avuntarpeen selvittäminen ja tarkoituksenmukaisen avun/tuen
piiriin ohjaaminen.
Ryhmään kuuluu Kuopion poliisiasemalla 2 nuorten rikoksia
tutkivaa poliisia, 1 viharikoksia tutkiva poliisi, 1 nettipoliisi, 2
sosiaalityöntekijää (tarkoituksena on saada ryhmään
työskentelemään myös sairaanhoitaja ja nuorisotyöntekijä).
Ryhmä tekee työtä erityisesti nuorten rikoksentekijöiden
(väkivaltarikokset, näpistykset, vahingonteot,
koulukiusaaminen) ja nuorten päihteidenkäyttäjien kanssa
sekä heidän perheidensä kanssa.

ANKKURI-TOIMINTAMALLI

l syntynyt eri viranomaisten aloitteesta ja
tarpeesta
l ankkuritoiminnassa poliisi, sosiaalityöntekijä,
sairaanhoitaja ja nuorisotyöntekijä
työskentelevät yhdessä moniammatillisena
tiiminä poliisilaitoksella
l kohderyhmät: lapset, nuoret ja perheet
l toiminnan keskiössä ihminen, ei prosessi
l tärkeää työparityöskentely, asiakkaan tilanteen
käsittely tiimissä ja jatkopalveluihin ohjaaminen

ANKKURI TOIMINNAN TAVOITTEET
l yhdessä toimien viranomaiset voivat tehdä
perustyötään tehokkaammin
l lisätä viranomaisten interventioiden tehokkuutta,
oikeaa kohdentumista ja oikea-aikaisuutta
l puuttua varhain lasten/nuorten tekemiin rikoksiin,
katkaista alkava rikoskierre ja ehkäistä syrjäytymistä
l selvittää asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanne
ja ohjata tarkoituksenmukaisen avun ja tuen piiriin
l Ankkuritoiminnassa on tavoitteena ennaltaehkäistä
myös väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä

ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSEN
ANKKURIRYHMÄ 1.6.2017 ALKAEN

l Kuopiossa 4 poliisia, 2 sosiaalityöntekijää
l Joensuussa 3 poliisia, sosiaalityöntekijä,
nuorisotyöntekijä
l Mikkelissä 2 poliisia, sosiaalityöntekijä
l Poliisissa Ankkuritoimintaan on satsattu lisää
voimavaroja, jotta pystytään vaikuttamaan
paremmin väkivaltaiseen ekstremismiin ja
ääriliikkeiden laittomaan toimintaan
l Tavoitteena saada Ankkuriryhmään lisäksi 3
psykiatrista sairaanhoitajaa ja 2
nuorisotyöntekijää

MUUT TOIMIJAT

POHJOIS-SAVON
SOVITTELUTOIMISTO
l

Pohjois-Savon alueella sovittelutoiminnan järjestämisestä vastaa Pohjois-Savon
sovittelutoimisto

l

Sovittelu perustuu rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annettuun
lakiin (1015/2005, Sovittelulaki). Rikosasioiden sovittelun tarkoituksena on tarjota
rikoksen osapuolille mahdollisuus toistensa kohtaamiseen ja rikoksesta
aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseen. Kohtaamisen mahdollistavat koulutetut
vapaaehtoiset sovittelijat

l

Sovittelussa uhri ja tekijä kohtaavat ja pääsevät käsittelemään rikosta
ja siitä aiheutuneita seurauksia heille sopivalla tavalla. Aloitteen sovittelusta voi
tehdä kumpi tahansa rikoksen osapuolista, alaikäisen vanhemmat, poliisi,
syyttäjä, sosiaaliviranomainen tai muu viranomainen. Jos kyseessä on väkivaltaa
sisältävä rikos, joka on kohdistunut rikoksesta epäillyn puolisoon, lapseen,
vanhempaan tai muuhun heihin rinnastettavaan läheiseen, aloitteen voi tehdä
vain poliisi tai syyttäjäviranomainen.

l

Sovittelu on mahdollista rikoksissa joissa on uhri ja tekijä. Teon
pitää olla myönnetty. Sovittelutoimisto arvioi asian soveltuvuuden sovitteluun.
Sovittelu on mahdollista myös alle 15-vuotiaiden tekemissä rikoksissa.
Yleisemmin soviteltavia rikoksia ovat pahoinpitelyt, vahingonteot, varkaudet,
näpistykset, ilkivalta.

AIKALISÄ - TUKEA
KUTSUNTAIKÄISILLE
l Aikalisä on tarkoitettu kaikille kutsuntaikään ja
varusmiespalvelusikään tuleville ja erityisesti
niille, jotka jäävät palveluksen ulkopuolelle
kutsunnoissa tai joiden palvelus keskeytyy.
Aikalisä on nuorille miehille tarkoitettua palvelua,
muun muassa
- henkilökohtainen oma ohjaaja
- tukea elämäntilanteen selvittelyyn
- tietoa palveluista
- apua ratkaisujen löytämiseen

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN
OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN

-

- Oppilaskunnat
- Nuorisovaltuusto
- Lasten parlamentti
Vanhempaintoimikunnat ja –
yhdistykset
Lasten ja nuorten huomiointi
yhdyskuntasuunnittelussa

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN
OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuslaki 9§ : varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada
vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.
• Lasten kuuleminen ja mielipiteiden huomioiminen toiminnassa ja sen
suunnittelussa (esim. lasten kokoukset, havainnointi)
• Osallisuus yhtenä toiminnan painopistealueena varhaiskasvatuksessa
• Lasten osallisuuden arviointi –lomakkeen avulla arvioidaan tiimeittäin
osallisuuden toteutumista
Huoltajalle järjestetään mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa
varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet).
• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma –keskustelut ja päivittäinen yhteistyö
• Vanhempainillat ja –tapahtumat
• Asiakaskyselyt
• Vanhempaintoimikunnat

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN
OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN

Koulut ja oppilaitokset
• Uusi opetussuunnitelma (OPS2016) perusopetuksessa: osallisuus
opetuksessa
• Oppilas- ja opiskelijakuntatoiminta
• Vanhempaintoimikunnat ja vanhempainyhdistykset
• Vanhempainillat ja tapahtumat
• Yhteisöllinen opiskeluhuolto (oppilaiden / opiskelijoiden ja huoltajien
edustus koulun ja oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmässä, oppilas/opiskelijakyselyt, huoltajakyselyt)

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN
OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN

Vanhempain toimikunnat ja -yhdistykset
• Kuopion vanhempainyhdistysten alueyhdistys ry toimii Kuopion
alueen vanhempien ja rekisteröityjen vanhempainyhdistysten
yhteistyöelimenä. Yhdistys edistää vanhempien, koulujen ja
päiväkotien sekä hallinnon välistä yhteistyötä, sekä tukee
jäsenyhdistystensä toimintaa. Yhdistys on toiminnassaan
poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
https://kuopionvanhempainyhdistykset.yhdistysavain.fi/

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN
OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN
Lasten parlamentti, Nuorisovaltuusto
• Lasten parlamentti : Lasten parlamenttitoiminnan perustana on
kaikissa Kuopion alakouluissa toimivat oppilaskuntien hallitukset.
Jokaisella oppilaskunnan hallituksella on koulussaan ohjaava
opettaja / ohjaavat opettajat, jotka mahdollistavat oppilaiden
osallisuuden toteutumisen koulussa. Koulujen edustajat tuovat ideat
ja asiat Lasten Parlamentin suurkokoukseen. Suurkokouksia
järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kuopion Lasten Parlamentin
hallitus kokoontuu suurkokousten välissä noin kerran kuukaudessa
valmistellen suurkokouksen asialistaa.
• Kuopion Nuorisovaltuusto on nuorten virallinen vaikuttajaryhmä,
jonka päätehtävänä on järjestää nuorille mielekästä toimintaa
kaupungissa, vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon nuoria
koskevissa asioissa tuomalla nuorten omia näkökulmia asioihin ja
tuoda nuorten asiat heitä itseään lähelle.

LASTEN JA NUORTEN NÄKÖKULMA
YHDYSKUNTASUUNNITTELUSSA
l

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (5 §) mainitaan kuntalaisten
osallisuus useissa eri pykälissä.

l

Lain yleisenä tavoitteena on ”järjestää alueiden käyttö ja
rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle
elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti,
sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

l

Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus
asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus,
asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen
käsiteltävinä olevissa asioissa.” (1 §) Alueiden käytön suunnittelun
osalta laissa mainitaan tavoitteena myös turvallisen, terveellisen,
viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten,
vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja
toimintaympäristön luomisen edistäminen. Edistäminen perustuu
vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten
arviointiin.

LASTEN JA NUORTEN NÄKÖKULMA
YHDYSKUNTASUUNNITTELUSSA
l

Leikkipaikoilla on suuri merkitys lapsiperheiden arjessa lapsen
kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tukevina paikkoina.
Leikkipaikat ovat myös osa viihtyisää kaupunkiympäristöä ja
ne toimivat kaikkien kaupunkilaisten virkistyspaikkoina.

l

Kuopiossa on vuoden 2017 alussa yleisillä alueilla 89
leikkipaikkaa. Yksin keskeisellä kaupunkialueella on yli 60
korttelileikkipaikka, keskusleikkipaikkaa ja lähiliikuntapaikkaa.

l

Lähiliikuntapaikat ja mm. Jynkän koulukeskuksen suunnittelu
ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten niiden suunnitteluun ja
toteutukseen on otettu mukaan alueen väestö, lapset, nuoret
ja myös lapsiperheet.

