Uudenmaan LAPE / Ketterät kokeilut –tuloskortti
Ketterän kokeilun nimi: Varhaiskasvatuksen yhteisöllinen hyvinvointityö, Kokeilun toteutusalue (maantieteellinen): Porvoo
Kokeilun ajanjakso: kevät 2018 Päivämäärä: 21.8.2017 Versio: 1, 10.11.2017 versio 2 Tuloskortin on laatinut: Jaana Häkkinen, Päivi Koistinen-Karppinen, Sinikka
Vähäkangas, Gea Johansson, Anne Rytilahti
Lyhyt kuvaus kokeilun tarpeen havaitsemisesta ja historiasta: Oppilas- ja opiskelijahuoltolain uudistus toi yhteisöllisen oppilashuollon esiopetukseen, johon
rakenteet ja toimintamallit on jo luotu. Esiopetus kuitenkin järjestetään päiväkodeissa, jolloin yhteiseen toimintakulttuuriin ja hyvinvointiin liittyviä asioita pitäisi
arvioida ja käsitellä sekä kehittää koko yksikössä. Lisäksi lasten ja huoltajien osallisuus ei ole ollut organisoitua.
Asia jota kokeilulla
halutaan muuttaa

Nykytila

Tavoitetila

Ihannetila

Toimenpiteet

Arviointi
Mittari/Seurantatapa

Tarkastelupiste ja
vastuuhenkilö(t)

Varhaiskasvatusyksik
ön yhteisöllisen
hyvinvointityön ja sitä
tukevan
toimintakulttuurin
kehittäminen ja
edistäminen

Yhteisölliselle
hyvinvointityölle ei
ole
varhaiskasvatukses
sa yhteistä
rakennetta tai
toimintamallia,
ainoastaan
esiopetuksen
yhteisöllinen
oppilashuolto
toteutuu tällä
hetkellä.

Jokaisessa
varhaiskasvatukse
n yksikössä
kokoontuu väh.
2vkrt
toimintakaudessa
yhteisöllinen
hyvinvointiryhmä,
joka arvioi,
suunnittelee ja
kehittää yksikön
hyvinvointia
tukevaa
toimintakulttuuri
a. Lasten,
huoltajien ja
henkilöstön
osallisuuden
vahvistaminen.

Yhteisöllinen
hyvinvointiryhmä
toimii
monialaisesti ja
edistää yksikön
hyvinvointia
tukevaa
toimintakulttuuri
a, esim. lasten
osallisuutta
lisäävästi,
vuorovaikutus- ja
kasvatusilmapiiri
n kehittymisenä

Pilotoidaan keväällä
2018 2-3 yksikössä.



11/2017 toiminnan
valmistelu, rakenteesta
sopiminen
yhteistyötahojen kanssa
ja pilottiyksiköiden
esimiesten kanssa/Jaana
Häkkinen

Jokaiseen yksikköön
muodostetaan
yhteisöllinen
hyvinvointiryhmä
toimintakauden 20182019 alusta.
Edustajat: henkilöstö
(vk+esiopetus),
huoltaja, esimies,
vastuuterveydenhoitaj
a, esiopetuksen
kuraattori/psykologi
(esiopetusyksiköt),
lapset, elto
tarvittaessa



-

-

aikataulun ja
ohjeistuksen
laatiminen ryhmälle

yksikön ja
esiopetuksen
toimintasuunnitel
ma ja –kertomus
Yksikön
toimintamallien ja
suunnitelmien
toteutumisen
arviointi ja
kehittäminen mm.:
Kiusaamisen
ehkäisyn ja siihen
puuttumisen
toimintamalli +
seuranta
Yhdenvertaisuusja tasaarvosuunnitelma
Turvallisuus- ja
pelastussuunnitel
ma

toukokuu 2018
pilottiyksikön
esimies/hyvinvointiryhm
ä/
Jaana Häkkinen

Paranna

Suunnittele

Arvioi

Toteuta

Kuva PDCA (Mukaillen Karlöf & Lövingson 2004, 183.)
Demingin ympyrän mallin (plan, act, do, tsheck) ajatuksena on analysoida ja mitata prosesseja ja saada tietoa poikkeamista asiakkaiden
vaatimuksissa (Karlöf & Lövingsson 2004, 183).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kuvatkaa ketterä kokeilu tuloskortille.
Työryhmä itse määrittää sen, montako tarkastuspistettä kokeilulla on ja kuinka monta kertaa tuloskorttia päivitetään.
Tuloskortin päivittämisen yhteydessä tallettakaa uusi versio säilyttäen vanha, jotta prosessi säilyy näkyvissä.
Työryhmän nimi riittää, osallistujia ei tarvitse eritellä.
Lähettäkää tuloskortti hankepäällikölle maikki.arola@lohja.fi
Kokeilun viimeisessä tarkastuspisteessä miettikää, onko kokeilua tarpeen juurruttaa luokaa siinä tapauksessa juurruttamisen suunnitelma
samalla tuloskorttipohjalla.
7. Kokeilun päättyessä suorittakaa arviointi ja lähettäkää se hankepäällikölle maikki.arola@lohja.fi

Uudenmaan LAPE / Ketterät kokeilut –loppuarviointi
Ketterän kokeilun nimi: Varhaiskasvatuksen yhteisöllinen hyvinvointityö Kokeilun toteutusalue (maantieteellinen): Porvoo. Kokeilun ajanjakso: kevät 2018
Päivämäärä:__4.5.18____ Arvioinnin on laatinut: Jaana Häkkinen, Sinikka Vähäkangas, Päivi Koistinen-Karppinen
Lyhyt kuvaus kokeilun tarpeen havaitsemisesta ja historiasta: Oppilas- ja opiskelijahuoltolain uudistus toi yhteisöllisen oppilashuollon esiopetukseen, johon rakenteet
ja toimintamallit on jo luotu. Esiopetus kuitenkin järjestetään päiväkodeissa, jolloin yhteiseen toimintakulttuuriin ja hyvinvointiin liittyviä asioita pitäisi arvioida ja
käsitellä sekä kehittää koko yksikössä. Lisäksi lasten ja huoltajien osallisuus ei ole ollut organisoitua.

Ketterät kokeilut
vaihe

1. Kokeilun sujuminen:

Käynnistyi hieman kankeasti ja väärään ajankohtaan keväällä, olisi
pitänyt saada käyntiin syksyllä toimintakauden alussa. Ryhmän
tehtävää ja tarkoitusta haettiin pilottiyksiköissä. Esiopetuksen
yhteisöllinen oppilashuoltotyökin vielä vakiintumatta kaikissa
yksiköissä.

2. Odotetut ja
odottamattomat
hyödyt:
3. Kokeilun aikana
havaitut haasteet ja
keinot niiden
ratkaisemiseksi:

Monialainen yhteistyö: Eri toimijoiden työ ja henkilöt tulevat tutuksi.
Kynnys olla yhteydessä madaltuu. Tiedon ja erilaisten näkökulmien
jakaminen ja eri tahojen äänen kuuluviin saaminen.
Aikataulutus työryhmän kokouksille: terveydenhoitajilla,
kuraattoreilla ja psykologeilla kalenterit pitkälle suunniteltuja ja tietyt
viikonpäivät lukittuja koko lukuvuodeksi.  kaikkien palaverien
sopiminen yhdessä heti alkukaudesta.
Huoltajaedustajaa ei vielä saatu rekrytoitua hyvinvointiryhmiin.
Huoltajan mukana olo koetaan ehkä vieraaksi ja hankalaksi. Vaatii
ammattihenkilöstöltä sopeutumista ja uudenlaista asennoitumista ja
opettelua, esim. miten asioista puhutaan, kun kaikki ryhmässä eivät
ole ammattilaisia.

4. Kokeilun aikana
havaitut esteet ja
ongelmat joita ei
kyetty ratkaisemaan.
5. Kokeilun laajeneminen 2 yksikköä jäi pois, eivät saaneet toteutettua.
/ supistuminen
kokeiluaikana:

6. Asiat joiden koitte
edistävän kokeilua:
7. Asiat joiden koitte
estävän/vaikeuttavan
kokeilua:
Lapsivaikutusten arviointi

8. Kokeilun odotetut
lapsivaikutukset:

9. Kokeilun jatkuminen:
Juurruttamissuunnitelma

Esiopetuksessa jo tämä toimintamalli, joten selkeä struktuuri
ryhmälle on olemassa.
Koska aloitettiin kesken vuoden, aikataulu ja asioiden käsittely ei
ollut synkronissa. Pilottiyksiköiksi valikoitui esiopetusyksiköitä, joissa
toimintamalli on jo käytössä. Olisi pitänyt ottaa mukaan myös
yksiköitä, joissa yhteisöllistä oppilashuoltoa ei ole vielä toteutettu.
Pilottiyksiköiden havaintoja: esim. yksikkökohtaisen
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman arvioinnissa lapset
nostivat esiin asioita, jotka huomioitiin toiminnassa. Lasten äänen
kuulumiseksi kehitellään toimintatapoja, kuten lasten kokoukset.
Henkilökunta entistä paremmin kuulee lasten ajatuksia ja
vahvistavat lasten osallisuutta tukevia tapoja.
Laajennetaan toimintakaudella 2018-2019 kaikkiin päiväkoteihin.
Esimiehet ohjeistetaan ja ohjataan toimintamalliin 20.8.18.
Varhaiskasvatuksen yksikköjen esimies vastaa ryhmän koolle
kutsumisesta. Tueksi laaditaan kirjalliset ohjeet ja vuosikello.

Täyttöohje;

1. Kokeilun sujuminen: Kuinka kokeilu sujui? Kuvaile adjektiivein. Kuvaile mitä saatiin aikaan.
2. Odotetut ja odottamattomat hyödyt: Kerro lyhyesti siitä, mitä suoria hyötyjä on havaittavissa. Ennakoi ja oleta, kerro myös millaisia
oletettuja hyötyjä uskotaan kokeilulla olevan havaittavissa myöhemmin. Millaisissa mittareissa ja milloin uskotte hyötyjen näkyvän?
3. Kokeilun aikana havaitut haasteet ja keinot niiden ratkaisemiseksi.
4. Kokeilun aikana havaitut esteet ja ongelmat joita ei kyetty ratkaisemaan. Kuvaile myös mitä olisi pitänyt olla toisin, jotta ratkaiseminen olisi
ollut mahdollista. Esim. oliko raha- tai tahtotila –asia, vai esim. lainsäädännöllinen asia.
5. Kokeilun laajeneminen / supistuminen kokeiluaikana: Laajeniko / supistuiko kokeilu maantieteellisesti tai sisällöllisesti kokeiluaikana?
Miksi?

6. Asiat joiden koitte edistävän kokeilua: Kuvailkaa myös sattumia ja nk. onnenkantamoisia.
7. Asiat joiden koitte estävän/vaikeuttavan kokeilua: Kuvailkaa myös asenteita ja epäselvältäkin tuntuvia asioita, kuten innostuksen
hiipuminen tai hankalat yhteistyösuhteet.
8. Kokeilun odotetut lapsivaikutukset: Kuvailkaa odotettuja lapsivaikutuksia ja indikaattoreita joiden uskotte todentavan vaikutuksia
tulevaisuudessa, milloin?
9. Kokeilun jatkuminen: Onko kokeilun muuttaminen pysyväksi käytänteeksi mahdollista ja järkevää? Miksi? Millaisia kustannuksia
juurruttaminen aiheuttaa? Miten juurruttaminen/vakiinnuttaminen mahdollistuu? Kuka / mikä taho jää kokeilun ”isännäksi”? Vaatiiko kokeilu
jälkiseurantaa? Vaatiiko vakiinnuttaminen päätöksentekoa kunnalta? Vaatiiko vakiinnuttaminen päätöksentekoa maakunnalta?

