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KouluKunnossa-hankkeen tavoitteena on 
sitouttaa yhä useampi oppilas 
koulunkäyntiin entistä paremmin ja luoda 
kaikille mielekkäämpiä arki- ja oppimi-
sympäristöjä. Me haluamme lisätä 
oppilaiden hyvinvointia ennaltaehkäi-
sevästi. Kunnianhimoisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi tarjoamme eri alojen 
ammattilaisille konkreettisia keinoja 
tunnistaa haasteita ja puuttua niihin sekä 
selkeytämme toimia, joilla voidaan tehok-
kaasti tukea niitä lapsia ja perheitä, jotka 
tarvitsevat vahvempaa tukea.

KouluKunnossa-hankkeessa toimii kolme 
innostunutta ja asiantuntevaa projekti-
ryhmää. Kaikki projektiryhmät on koottu 
alueella työskentelevistä eri alojen ammat-
tilaisista.

Kesäkuu 2021

Skipper

Niina-Kaisa Perälä
projektipäällikkö

KouluKunnossa
-hanke on startannut
vauhdilla

Projektiryhmät ovat työstäneet hankkeen 
teemoja koko kevään ajan sekä tuottaneet 
valtavan määrän tietoa ja materiaalia 
kehittämistyön tueksi. Kesän aikana hank-
keen koordinaattorit työstävät tätä mate-
riaalia, ja tulevana syksynä tulemmekin jo 
lanseeraamaan osan tuotoksistamme. 
Kannattaa siis ehdottomasti aina välillä 
kurkkia meidän verkkosivuja ja ottaa 
meidät seurantaan Facebookissa ja 
YouTubessa.
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Hanketyö jatkuu 
myös vuonna 2022 

KouluKunnossa-hanke oli alunperin 
rahoitettu vuodeksi, mutta olemme 
kevään aikana saaneet opetus- ja kulttuuri-
ministeriöltä päätöksen jatkorahoitukses-
ta. Hanke siis jatkuu ainakin koko vuoden 
2022. Lisäksi Läntisen Uudenmaan alueella 
käynnistyy OKM:n rahoittama vastaava 
hanke varhaiskasvatuksen puolella. 
Varhaiskasvatuksen hanke tullaan linkit-
tämään tiiviisti KouluKunnossa-hankkee-
seen.

Ei riitä, että yksi on hyvä, eikä varsinkaan 
yksin. Asiat, joita koitamme ratkaista ovat 
usein niin isoja, että niiden läpi viemiseen 
tarvitaan kokonainen verkosto. Toisinaan 
vain tuntuu, että toimivan verkoston sijaan 
meillä on käsissä tahmea hämähäkin 
verkko. Mitä urheammin siitä koittaa ottaa 
selvää, sen pahemmin siihen takertuu.

Monimutkaiset ongelmat tuottavat 
monimutkaisia vastauksia, mutta onko 
sen pakko olla niin? Jos kaikki miettivät 
omissa toimissaan, miten ongelmien 
paisuminen suuriksi ja takkuisiksi voidaan 
välttää, ollaan jo pitkällä. Siitä huolimatta 
tarvitaan erityisen paljon yhteistä tahtoti-
laa ja jäsentämistä, jotta lapsi tai nuori 
perheineen säilyy tukitoimien keskiössä, 
eikä verkostosta tule liian kiemurainen.
Verkostoyhteistyön on toimittava, siksi sen 
rajapinnoilla tarvitaan monenlaista kehit-
tämistä. Ainoastaan sujuvan yhteistyön 
avulla voimme vähitellen päästä ulos 
epätoivoisten ”tapaus kerrallaan” 
korjausliikkeiden toimintakulttuurista. 
Jokainen lapsi ja perhe on liian tärkeä 
joutuakseen hämähäkinverkkoon. 

Monimutkainen 
verkostomme

Kristiina Peltonen
hankekoordinaattori
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Hyvä idea? 
Anna se meille!

Kutsumme kaikki alueen toimijat 
yhteiskehittämiseen. IDEALAARISSA voit 

kertoa meille oman ideasi!

“Suosittujen tubettajien haastattelu/
keskustelupaneeli nuoria askarruttavista 

teemoista, esim. murrosiästä, koulu-
kiusaamisesta, ensirakkauksista ym.”

Tiina Eeva / Lohja

Kristiina: 
Minkä koet rehtorin näkökulmasta 
suurimmaksi haasteeksi koulupoissaoloja 
ajatellen?

Katri: 
Kun rehtorille alkaa selvitä, että oppilas 
on poissa iskee ensimmäisenä inhimil-
linen huoli: mitä nuoren elämässä on 
tapahtumassa? Miten saamme selville, 
miksi hän on poissa ja hänet avun 
pariin? Seuraavaksi alan ajatella, mitä 
tapahtuu peruskoulun suorittamiselle. 
Ilman päättötodistusta nuori on todelli-
sessa syrjäytymisen vaaravyöhykkeessä. 
Mietin, minkälaisin tukitoimin voimme 
koulussa auttaa opintojen loppuun 
saattamiseksi.    

Kristiina: 
Miten KouluKunnossa -hanke voi vastata 
näihin haasteisiin?

Katri: 
Toivon, että se vastaa siihen, miten 
saamme selville nopeasti mikä hätänä, 
ja että saamme verkostot tiiviisti ja 
tehokkaasti toimimaan. Toivon, että 
saamme jatkossa apua nuorelle 
nopeammin ja voimakkaammin. Ylä-
koulu on niin lyhyt, että jos menetämme 
vuoden ihmettelyyn, apu voi olla jo 
myöhässä.

Kristiina: 
Kiitos haastattelusta, Katri.

Terveisiä kentältä,
rehtori Katri Mikkilän, 
Nummelanharjun koulu,  
salamahaastattelu:
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KouluKunnossa-hankkeen yhteydessä 
käynnistyy sitouttavan kouluyhteisötyön 
pilottitoiminta, jossa pääsemme ensim-
mäisinä Suomessa testaamaan Tanskassa 
kehitettyä Back2School-interventiota. 
Back2School on kehitetty tukemaan 
paljon koulusta poissa olevien oppilaiden 
kouluun kiinnittymistä, ja siinä työsken-
nellään yhteistyössä oppilaan, perheen ja 
koulun kanssa. Menetelmän käytöstä on 
saatu Tanskassa erittäin lupaavia tuloksia, 
ja se on jo herättänyt laajemminkin 
kansainvälistä kiinnostusta. 
Ensimmäiset asiakkaat pääsevät 
testaamaan palvelua 
syyslukukaudella 2021.

Poissaolijoille 
suunnattu tukimuoto 
rantautuu Suomeen

Mariia Kivelä
hankekoordinaattori

Aloitimme alueen vanhemmille suunnatun 
etäluentosarjan vanhemmuuden viikolla 
huhtikuussa. Luentosarjan tarkoituksena on 
tukea esi- ja perusopetusikäisten lasten 
huoltajien vanhemmuutta ja siten lisätä 
lasten hyvinvointia. Luennot toteutetaan 
YouTube-livelähetyksinä, jotka tallennetaan 
hankkeen YouTube-kanavalle myös 
myöhemmin katsottaviksi. 

Huhtikuusta joulukuulle jatkuvassa luento-
sarjassa käsitellään kuukausittain erilaisia 
teemoja lasten ja nuorten elämään liittyen. 
Aihealueita ovat lapsen koulun alku, 
tunnetaidot, stressi- ja jännitysoireiden 
helpottaminen, neuropsykiatrisesti oireile-
van lapsen itsesäätelyn tukeminen, 
vanhempainliiton vanhemmille tarjoama 
tuki sekä koulupoissaolojen syyt ja niiden 
ennaltaehkäisy. Luennoitsijat ovat kaikki 
aihealueidensa vankkoja asiantuntijoita, 
joilla on puhujakokemuksen lisäksi tietoon 
pohjautuvaa osaamista sekä pitkäaikainen 
kokemus työskentelystä lapsiperheiden 
kanssa. Luennoillaan puhujat tarjoavat 
kuulijoille vanhemmuutta tukevia 
ajatuksia sekä konkreettisia vinkkejä 
arkeen. 

Hankkeen luentosarjassa koros-
tuvat perheenä yhdessä olemisen 
valoisat puolet ja se, miten vanhemmat 
voivat lisätä hyvinvointia ja positiivista 
kierrettä lapsiperheen arkeen. Kuulija voi 
hyödyntää luennoitsijoiden asiantun-
temusta  esimerkiksi muutoksen kipinän 
sytyttämiseen! 

Vanhemmuuden 
luentosarja
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Myös vanhemman oma jaksaminen on 
huomioitu etäluentojen teemoissa. 
Uskomme, että tukemalla vanhempia 
heidän tärkeässä tehtävässään lapsikin voi 
hyvin. 

Etäluennot ovat helposti kiireisessäkin 
arjessa kaikkien saatavilla, ja niitä voidaan 
katsella vaikka kotisohvalta käsin. 
Striimauksessa apunamme on raudanlu-
jat ammattilaiset, jotka huolehtivat myös 
videointien editoinnista jälkikäteen. 
Luennoista tiedotetaan Wilmassa sekä 
Facebook- ja verkkosivuillamme. Ensim-
mäiset jo toteutuneet luennot ovat olleet 
yleisömenestyksiä! 

Lähde mukaan matkalle ja seuraa meitä 
some-kanavissa
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Tiedolla kiinni 
oppilaiden arkeen

Eikö olisikin hienoa, jos oppilaiden 
koulunkäyntiin liittyvät päätökset pohjau-
tuisivat tulevaisuudessa yhä enemmän 
koulujen jokapäiväisestä arjesta kertyvään 
ajantasaiseen tietoon? Tähän tavoittee-
seen on mahdollista päästää, kun kysym-
me oppilailta oikeat kysymykset ja 
kehitämme vastausten pohjalta vaikutta-
via toimia hyvinvoinnin ja oppimisen 
edistämiseksi. Tietoon perustuva päätök-
senteko on samaan aikaan niin oppilaiden 
ja heidän huoltajiensa kuin koulun ja 
kunnankin etu!

Hankkeemme tarjoaa koulujen ja opetta-
jien käyttöön työvälineitä, joiden avulla on 
mahdollista seurata oppilaiden hyvinvoin-
tia ja oppimista lukukausittain.

Hyvinvoinnin seuranta
Oppilaiden hyvinvoinnin eri osa-alueet 
ovat suoraan yhteydessä oppimiseen, 
motivaatioon ja koulupoissaoloihin. 
Hankkeessamme kehitetään hyvinvoinnin 
seurannan työkalua, joka koostuu kansal-
lisesti ja kansainvälisesti luotettaviksi 
todetuista mittareista. Tulevaisuudessa 
oppilaiden hyvinvointia on tarkoitus 
seurata ajantasaisesti joka lukukausi 
kunta-, koulu- ja luokkatasolla.
Hyvinvoinnin seurannan pilotointiin 
osallistui kevätlukukaudella yhteensä 13 
koulua ja 970 oppilasta!
 
Oppimisen seuranta
Valtakunnallisesti standardoitujen 
FUNA-arviointien (Functional Numeracy 
Assessment) avulla voidaan seurata 
oppilaiden matematiikan ja äidinkielen 
osaamista yksilö- ja ryhmätasolla. 
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Anni Holmström
hanketutkija

Koulutusta tarjolla

Jokainen ammattiryhmä ansaitsee mahdollisuuden kehittyä 

työssään ja syventää omaa osaamistaan. Elämme ajassa, jossa 

muutos on pysyvä tila ja työntekijöiltä odotetaan aiempaa 

enemmän kykyä mukautua erilaisiin tilanteisiin sekä ratkaista 

erilaisia haasteita.

 

Me KouluKunnossa-hankkeessa haluamme tarjota eri alojen 

ammattilaisille tietoa oman työn tekemisen tueksi. Tulemme 

tarjoamaan syksystä 2021 alkaen erilaisia täydennyskoulutuk-

sia, jotka ilmestyvät kalenteriimme kesän ja alkusyksyn aikana.

Mittauksen ryhmälleen toteuttaneille 
opettajille on tarjolla konkreettisia työka-
luja matematiikan ja lukemisen oppi-
misen haasteiden tukemiseen. Hank-
keemme tekee FUNA-arvioinneissa tiivistä 
yhteistyötä Turun yliopiston oppimisana-
lytiikan keskuksen kanssa.

Yhteensä 3071 oppilasta ja heidän 158 
opettajaansa toteutti kevätlukukaudella 
2021 FUNA-arvioinnin!

Jatkamme hyvinvoinnin ja oppimisen 
seurantojen kehittämistä yhteistyössä 
Turun yliopiston ja useiden ammattilais-
ten kanssa. Tässä kehittämistyössä myös 
koulujen rooli nousee erittäin tärkeäksi. 
Syyslukukaudella 2021 tarjoammekin yhä 
useammille hankekuntien kouluille 
mahdollisuutta osallistua hyvinvoinnin ja 
oppimisen seurantaan sekä seuran-
tatyövälineiden kehittämiseen. 
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