Miten sulla menee?
Oulussa halutaan kuulla lapsia ja nuoria.
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Oppilaiden puhetta hyvinvoinnista
Siksi en viittaa paljon mutta olen kehittynyt siinä ja en välitä vaikka moititaankin mutta tulen siitä silti
sekä vihaiseksi että surulliseksi
Haluaisin ettei mummi olisi sairaalassa
Kaikki on ihan tarpeeksi hyvin.
Ei mulla kyllä huonostikkaan mikään oo.
Haluaisin joskus enemmän apua, esim. äikässä, sillä en osaa kaikkea siitä hyvin...
Minulla on paljon ystäviä.

Minun mielestäni minun kaikki asiat on todella hyvin
luokassani on hirmuinen huuto joka päivä
Että saisin luokassa työrauhaa
Koulussa nauretaan väärille vastauksille AINA ja en halua viitata enää tunneilla
minua kohdellaan hyvin. ja olen monesti onnellinen.
Koska on tosi hyvä ope ja hyvät kamut
haluaisin että voisin olla enemmän oma itseni
Minulla ei ole mitään asiaa mikä minulla ei olisi hyvin!
että koulusta kotiin viestiä ei saisi lähettää
Että en stressaisi niin paljon kokeista.
Sillä haluaisin pystyä itse asioihin vaikuttamalla tehdä arjesta onnellista. Nyt se on lähinnä tehtävien
suorittamista. Tämä on melkein mahdoton tavoite ikäiselleni, sillä haluaisin kyllä tehdä jonkinlaisia tehtäviä
mutta sellaisia jotka minua itseäni innostavat ja kiinnostavat.
Olenko minä kiva??
Kaikki menee todella hyvin! Uimaviikko alkoi ja opin vihdoin uimaan kunnolla.
Kotona olen onnellinen, saan siellä kaiken tarvittavani. Saan huomiointia myös koulussa!

Tämän päivän
tietojohtamistako?

Asiat, jotka toteutuvat parhaiten: Espoo
Lapsellamme on koulussa ainakin yksi kaveri
Lapsi kokee olonsa turvalliseksi koulussa
Lapsen kykyihin koulussa luotetaan
Lasta tuetaan koulussa aktiivisuuteen omassa oppimisessaan

98,7 %
91 %
90,4 %
88,6 %

Lapsellamme ei ole koulussa yhtään kaveria
 312 nuorta ja lasta koko Espoon perusopetuksessa
 Oulussa 175 lasta ja nuorta

36 lasta 5. luokilla

Lapsi ei koe oloaan turvalliseksi koulussa
2160 nuorta ja lasta koko Espoon perusopetuksessa
 Oulussa 1200 lasta ja nuorta

252 lasta 5. luokilla

Lapsen kykyihin ei koulussa luoteta
 2304 nuorta ja lasta koko Espoon perusopetuksessa
 Oulussa 1290 lasta ja nuorta

269 lasta 5.luokilla

Kun katsotaan
asiaa lapsen
näkökulmasta

EI SELITELLÄ
EI SANOTA ASIOITA LAPSEN PUOLESTA
EI TUUDITTAUDUTA LUKUJEN TAAKSE
Oppilaiden ympärillä olevien asiantuntijoiden ja aikuisten keskeinen
tehtävä on edistää lasten ja nuorten oppimista ja
hyvinvointia.
Kouluarkeen vaikuttavia ratkaisuja ei kuitenkaan
voida tehdä ilman todellista tietoa siitä, miten
oppilaat koulussa voivat ja mihin asioihin heidän näkökulmastaan
tulisi kiinnittää huomiota.
Tietojohtamisen perusta on lasten
kokemukset ja tunteet: miten lapset kokevat asiat.
Näkökulma on lasten oma kokemusmaailma, tunne maailmasta ja
omasta
paikasta maailmassa.

Miten
Oulussa on
lähdetty
ratkomaan
asiaa?

Kokemuksellisen
hyvinvoinnin arviointi
•

•
•
•
•

tarjoaa konkreettisen arviointivälineen ja tulosten
käsittelymahdollisuuden lasten, nuorten, henkilöstön ja
vanhempien kanssa
vastaa suoraan oppilashuoltosuunnitelman
kokonaistarpeen arvioon
tarjoaa oikeutuksen ottaa asioita puheeksi
teemoittaa vahvuudet ja
tekee tunnistettavaksi kehittämisen kohteet

Paikallinen
ratkaisu lasten ja
nuorten äänen
kuulemiseksi

Mihin Oulussa halutaan uskoa?
Minulla
on rohkeus
kohdata
tulevaisuuteni
mahdollisista
haasteista
huolimatta.

Ympärilläni on iloa
tuottavia asioita ja tavallinenkin
riittää. Asiani ovat
ihan ok!

Sujuva arki
koulussa

Luottamus

Luottamus
tulevaan

Minua huomioidaan
koulupäivän aikana
Saan kannustavaa ja
arvostavaa palautetta
tekemisistäni ja
onnistumisistani.

itseen

Kuva itsestä:
Millainen olen ja
mihin kuulun?

Uskon, että
suoriudun ja selviydyn,
osaan arvostaa itseäni.
Näen edessäni hyvän
tyypin. Minulla on
tunne, että kuulun
johonkin.

Perustuu systeemiseen näkemykseen ihmisen kasvusta ja
kehityksestä
ihminen syntyy osaksi yhteisöä (kasvu- ja kehitysympäristö)
hän oppii yhteisön säännöt ja tavat l. sosiaalistuu
ihminen on vuorovaikutuksellisessa suhteessa
ympäristöönsä (kieli – merkitykset, dialogi, oppiminen)
Oulussa osa hyvinvointikoulun toimintamallia (”Laatuleimat”)
lisäksi lapset puheeksi menetelmä, nimetty monialainen
verkosto, yksikön omaleimaiset hyvinvoinnin toimintamallit

Mihin perustuu?

Positiivinen hyvinvointipuhe
Varhainen havaitseminen ja vaikuttaminen
tunnistetaan haasteet
löydetään yhdessä ratkaisuja
Osallisuus
vahvistetaan yksilön ja yhteisön roolia hyvinvoinnin
tekijöinä
Hyvinvointioppiminen
opettajalle ja oppilaille työkalu hyvinvointiosaamisen
kehittämiseen

Varhain
Osallistaen
Omaa ja
yhteisön
hyvinvointia
tukien

1. Koen, että koulussa minut hyväksytään sellaisena kuin olen. (3193)
(EOS: 22)
2. Koen, että tiedän itsestäni ne asiat, joissa olen hyvä. (3162) (EOS: 21)
3. Koen, että saan koulussa palautetta onnistumisistani. (3150) (EOS: 37)
4. Kun katson peilistä, näen edessäni mukavan tyypin. (3153) (EOS: 30)
5. Koen, että minua huomioidaan koulupäivän aikana. (3142) (EOS: 28)
6. Koen, että koulussa on aikuisia, joille voin tarvittaessa puhua
asioistani. (3136) (EOS: 27)
7. Koen, että vanhempani ovat kiinnostuneita koulunkäynnistäni. (3122)
(EOS: 23)
8. Koen, että uskallan ilmaista mielipiteeni koulussa. (3118) (EOS: 17)
9. Elämässäni asiat ovat hyvin. (3149) (EOS: 393)

1. Koen, että koulumme on turvallinen oppimisympäristö (20) (EOS: 0)
2. Koen, että koulussamme oppilaat hyväksytään omana itsenään. (19)
(EOS: 0)
3. Koen, että oppilailla on hyvä olla koulussa. (20) (EOS: 0)

4. Koen, että oppilaat saavat riittävästi huomiota koulupäivän aikana.
(19) (EOS: 0)
5. Hyödynnän toiminnassani oppilaiden vahvuuksia. (20) (EOS: 0)

1. Koen, että lapseni lähtee mielellään kouluun. (86) (EOS: 0)
2. Koen, että lapsellani on luokassa kavereita. (85) (EOS: 0)
3. Koen, että lapseni koulu on turvallinen. (82) (EOS: 0)
4. Koen, että lapseni opettajat ohjaavat ja kannustavat lastani
oppimisessa. (80) (EOS: 1)
5. Koen, että lapseni elämässä asiat ovat hyvin. (80) (EOS: 0)
6. Koen, että koulu on hyvä yhteistyökumppani lapseni
kasvatustyössä. (77) (EOS: 0)

Arviointi

-Lapset,
nuoret
-huoltajat
-opetushenkilöstö

hyvinvoinnin

Kehittämisen

kokemukset

kohteet

OHR:
pedagogiset/
toiminnalliset
ratkaisut
arjessa

Hyvinvoinnin
pajat

Oppilaat, opettajat ja huoltajat pääsevät vaikuttamaan
oikeisiin asioihin eli rakentamaan omaa hyvinvointiaan
Lapsivaikutusten arvioinnin periaatteet todentuu
Osallisuuden työpajat oppilaille ja opettajille
-> tavoitteena syventää valittuja teemoja ja
kehittää yhteisöllistä oppilashuoltoa

Kokemuksen
kautta
rakentuvaa
osallisuutta

Oppilaan hyvinvointi osana koulun
toimintakulttuuria (vrt. uusi OPS)
Normit ja
toiminnan
tavoitteet

Pedagogiikka ja
ammatillisuus

Onnistuminen

Luottamus

Luottamus itseen

tulevaan

Vuorovaikutus,
ilmapiiri.
arkikäytännöt ja
oppimisympäristöt

Johtaminen,
työn
organisointi

Kuva itsestä:
Millainen olen ja
mihin kuulun?

Yhteisön
osaaminen,
asiantuntijuus

-Yhteinen
ymmärrys
päämääristä ja
tavoitteista
- Kasvatus
kumppanuus
- Yhteisöllisyys
- Yhteiset
lapset
ja nuoret
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